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“A cidade se encontra 

Prostituída 

Por aqueles que a usaram 

Em busca de uma saída 

Ilusora de pessoas 

De outros lugares, 

A cidade e sua fama 

Vai além dos mares (...)” 

 

(A cidade - Chico Science) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa histórico-jurídica, acerca da Justiça 

Administrativa na Primeira República do Brasil, observando-se em especial, a 

atuação do Estado em matéria de vigilância sanitária, tendo por base o caso da 

Revolta da Vacina, em 1904. Em nosso trabalho visamos mostrar a transformação 

do Brasil Império para o Brasil República em matéria de Administração Pública, 

bem como a situação política, urbana e salutar da cidade do Rio de Janeiro, então 

capital federal. Através da pesquisa, buscamos diferenciar os perfis de jurisdição 

administrativa existente no Império (jurisdição dualista), daquela existente na 

Primeira República (jurisdição una). Na sequencia, apresentaremos o caso da 

Revolta da Vacina, também conhecida como Revolta Popular, e seu controle pelo 

Estado, até os dias atuais. Por último pretendemos demonstrar o processo de 

fiscalização sanitária pelas autoridades brasileiras, com a evolução em matéria de 

saúde e vigilância sanitária ao longo dos anos, tendo como agência reguladora, a 

ANVISA. 
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The present work comes from a historic - legal research about Administrative Justice at 

Brazil first Republic, especially observing State acts in sanitary surveillance, in the notable 

case of Vaccine Revolt, in 1904. In our study, we aim to show the transformation of Brazil 

Empire to Brazil Republic on Public Administration, as well the political, urbane and health 

situation of the Rio de Janeiro city, at this moment the federal capital of Brazil. Through 

the research, we will distingue the particularities of administrative jurisdiction in the 

Empire (dual jurisdiction) to the one in the Republic (una jurisdiction). Then, we will 

present the Vaccine Revolt case, also knows as a popular revolt and its control by the 

State, until nowadays. Lastly, we intend to demonstrate the sanitary fiscalization by the 

Brazilian authorities, together with the evolution in health and sanitary surveillance over 

the years, and nowadays having a regulatory agency, ANVISA. 
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I - Introdução 

 

 

 O presente trabalho busca mostrar a atuação da Justiça Administrativa no Brasil 

em matéria de vigilância sanitária na Primeira República, tendo como objeto de estudo o 

caso da Revolta da Vacina em 1904 e o posicionamento do cidadão em face da política 

sanitária e da sociedade brasileira. 

 A proposta de nossa pesquisa é de esclarecer o período político e social do 

Estado brasileiro na então época, tendo por base fatos, documentos históricos e jurídicos 

que ilustram o momento e o tema de nossa dissertação: Justiça Administrativa e 

Vigilância Sanitária. 

 Na referida época a questão sanitária foi discutida e regulamentada, levando em 

conta a cidade do Rio de Janeiro desde a transferência da Corte Imperial para o Brasil, 

que sofria com a questão da precariedade da higiene pública, o que fez com que ao 

longo dos anos, a Saúde Pública em nosso país evoluísse muito e tivesse atenção 

especial das autoridades públicas, constituindo um ato contínuo e atual. 

 Em nosso trabalho daremos ênfase ao fenômeno de transformações políticas, 

jurídicas e sociais ocorridas no Brasil no Período Imperial, onde existia uma dualidade 

de jurisdição, fincada numa Justiça Administrativa organizada; e na Primeira República, 

onde o órgão de jurisdição administrativa do Império, o Conselho de Estado, é extinto, 

passando a ter uma jurisdição una, modelo adotado até hoje em nosso país. 

 Trataremos das razões que levaram à explosão da Revolta em 1904, a resistência 

e oposição de populares e de políticos, citando, por exemplo, a Liga contra a vacina 

obrigatória e os avanços em matéria de vigilância sanitária conquistados por nosso 

Estado e por nossos cidadãos, mostrando os marcos jurídicos que foram 

regulamentando a tão importante e necessária questão, como exemplos da Lei 884/1865, 

os Decretos 1.151/1904 e 5.156/1904 e, sobretudo a Constituição Federal de 1988, que 

consagra o tema, assim como a Lei 8.080/90 e a Lei da ANVISA. 

 Por fim, faremos um relato sobre os modelos de regulação e fiscalização em 

Vigilância Sanitária no Brasil, na época da Revolta da Vacina e nos tempos atuais, 

através da ANVISA. 
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II – Dos aspectos históricos e jurídicos de vigilância sanitária no Brasil 

  

O presente capítulo se propõe, inicialmente, ao entendimento do episódio 

histórico que é conhecido como A Revolta da Vacina, ocorrida no Brasil, precisamente 

na capital federal, a cidade do Rio de Janeiro, em 1904. Compreender como se 

encontrava a conjuntura político-nacional, com base nos aspectos históricos e jurídicos 

em matéria de vigilância sanitária, e com o estado de espírito da população em face da 

revolta contra a medida de obrigatoriedade de vacinação, que tinha uma finalidade, em 

termos salutares, de grande valia. 

 Com o fim da Monarquia, instaurou-se o período conhecido em nossa História 

como República da Espada, compreendido entre 1889-1894, que foi assim denominado 

pelo exercício de dois presidentes militares: os Marechais Deodoro da Fonseca (1889-

1891) e Floriano Peixoto (1891- 1894)
1
. Momento no qual, surge a preocupação de 

transformar o Brasil em um país moderno, retirando-o do atraso em que se encontrava, 

segundo os republicanos, fruto do período monárquico. Contudo, para mudar o Brasil, 

era fundamental, antes de tudo, iniciar-se pela sua capital, pois um Rio de Janeiro 

civilizado e urbanizado serviria de exemplo para o restante da nação. 

 Ressalte-se que a capital federal necessitava, já a bastante tempo, de inúmeros 

cuidados, notadamente no que diz respeito aos seus aspectos sanitários, o que também 

contribuiu para que a mesma entrasse no rol da modernização. Nesse contexto, algumas 

medidas foram tomadas, ainda no final do século XIX, como, por exemplo, a remoção 

de cortiços da área central da cidade. O caso de maior notoriedade foi o da habitação 

coletiva conhecida como Cabeça de Porco, em 1893, época em que a cidade era 

administrada pelo Prefeito florianista
2
, Barata Ribeiro. 

 Em sua tese de mestrado, QUEIROZ
3
, a respeito do sanitarismo da Cidade do 

Rio de Janeiro, contribui trazendo um relato da Ordem Governamental com empenho 

demolidor, higienizador e embelezador, com o intuito de ocupação, senão vejamos:  

                                                           
1
 VICENTINO, Cláudio & GIANPAOLO, Dorigo. História para o Ensino Médio. História Geral e do 

Brasil. SP: Editora Scipione, 2002, pp. 460-468.  ISBN 85 – 262-3790-X= PR.   
2
 Alcunha utilizada para os simpatizantes do Marechal Floriano Peixoto, assunto explorado no livro de: 

ABREU, de Lincoln. O Progresso da Ordem – O Florianismo e a Construção da República. 2ª edição. RJ: 

Editora Sete Letras, 2008, pp. 191 e ss. ISBN: 978-85-7650-186-2.   
3
QUEIROZ, Eneida Quadros. Justiça Sanitária. Cidadãos e Judiciário nas Reformas Urbana e Sanitária – 

Rio de Janeiro (1904-1914). Dissertação de Mestrado em História Social. UFF-RJ: Orientadora: Profª. 

Dra. Laura Antunes Maciel.  2008, p.17.  
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“(...) motivos de ordem política, econômica, social e ideológica 

também teriam influenciado essa grande empreitada 

demolidora, construtora e higienizadora. O empenho em 

embelezar a cidade  estava muito  presente, assim como a 

necessidade  de saneá-la,  dando fim às moléstias para que não 

atingissem a  saúde dos mais ricos, e para que facilitasse e 

intensificasse a imigração europeia”.  

 

 Passemos ao sanitarismo no Brasil, na transição do Império para a República. 

 

2.1  O Sanitarismo no Brasil Império e República 

 No Brasil, temos muitos estudos acerca deste período. Para o presente item, 

inspiramo-nos, em especial, na obra de CHALOUB
4
 Cidade Febril-Cortiços e 

Epidemias na Cidade Imperial, onde o autor faz uma descrição de como se encontrava a 

cidade do Rio de Janeiro no aspecto sanitário durante o Segundo Reinado.  

 Os cortiços, as epidemias de Febre Amarela, o serviço de vacinação e a cultura 

vacinophobica
5
, foram aspectos que marcaram profundamente a trajetória da cidade do 

Rio, no decorrer desta época. São eles os objetos centrais das histórias das políticas de 

saúde pública. 

 É mister também citar as regulamentações existentes no Brasil de então, que 

apesar da precariedade nos serviços sanitários, dispunha de órgãos e ordenações 

administrativas  nesse assunto. 

 Em 1808, ano da chegada da Corte à colônia, foi criada a primeira Organização 

Nacional de Saúde Pública no Brasil, e também o cargo de Provedor-Mor de Saúde da 

Corte e do Estado do Brasil, embrião do Serviço de Saúde dos portos, com delegados 

nos Estados
6
, para que o controle sanitário de doenças nos viajantes e imigrantes, bem 

como das mercadorias que chegavam ao Brasil fosse executado. 

                                                           
4
 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. SP: Cia da Letras, 1996. 

ISBN: 85-7164-587-6. 
5
 FERNANDES, Tânia Maria. Vacina Antivariólica: ciência, técnica e o poder dos homens (1808-1920). 

RJ: Editora Fiocruz, 1999. ISBN: 85-85676-59-0. 
6
 Para melhor entender a cronologia da Saúde Pública no Brasil, ver: 

httpp://www.funasa.gov.br/site/museu-da-funasa/cronologia-historica-da-saude-publica/. 
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 A dualidade de jurisdição no Brasil sur5giu na Constituição de 1824. Segundo 

PANAIT
7
 o modelo importado da França não logrou êxito, sendo substituído pelo 

modelo de jurisdição una na República. Senão vejamos: 

 “A Constituição de 1824 importou a dualidade da jurisdição 

vigente na França, mas a realidade da sociedade brasileira, de 

características escravocrata e latifundiária, era muito diferente 

da face pública e moderna francesa, o que já indicava que o 

modelo adotado não acompanharia seu paradigma”.  

 

 Como  anunciado por ARAGÃO
8
, a Justiça administrativa a cargo do Conselho 

de Estado não foi próspera cedendo lugar a Jurisdição una, na República, vejamos: 

 “Diante de um tal sistema jurisdicional onde os publicistas 

mais representativos da época como URUGUAI,PARANÁ, 

JEQUITINHONHA e NABUCO duvidavam em considerar o 

próprio Conselho de Estado como Tribunal administrativo; 

onde o URUGUAI não admite justiça administrativa fora do 

Ministro de  Estado diante  de tal sistema, a instituição real da 

justiça administrativa ainda estava muito distante. O malogro 

do contencioso administrativo decorreu do fato de ter ele 

mumificado nos dispositivos dos Regulamentos 124 e 182. Não 

se renovando mediante organização compatível com as 

exigências progressivas do exercício ou função jurisdicional da 

administração, torna-se o contencioso administrativo um 

fantasma incômodo até o exercício da justiça comum. Por isso 

os republicanos de 1889 o condenaram a morte constitucional, 

não lhe faltando ao enterro esta ironia de  RUI BARBOSA – ‘ É 

certo que ele existe sob o regime  imperial’ para deixar bem 

claro que a ‘constituição republicana eliminou positivamente os 

elementos ao contencioso administrativo existente sob a 

                                                           
7
 PANAIT, Maria da Conceição Cardoso. A primeira fase da Justiça Federal (1890-1937): O processo da 

unificação pela estadualização. Dissertação de Mestrado em Direito apresentada a UFF/RJ. Orientador:  

Prof. Dr. Edson Alvisi Neves,  2012, p. 23. 
8
 ARAGÃO, J.G. de. A Jurisdição Administrativa no Brasil. Tese de doutorado em Direito. Apresentada a 

Faculdade de Direito de Paris.  1955, p. 20 e 21. 
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monarquia, fechando a porta a toda a tentativa ulterior para 

restaurá-lo’”. 

 

 Em 1828, num Brasil independente da metrópole, foi promulgada a Lei de 

Municipalização dos Serviços de Saúde, que concedia às Juntas Municipais de Saúde, 

funções que antes eram exercidas pelo Físico-Mor e Cirurgião-Mor da Coroa. Observa-

se aí uma descentralização do serviço de saúde no país
9
. 

 Em 1837 com a epidemia de Varíola que atingiu muitos países, provocando a 

morte principalmente de crianças, a imunização compulsória contra esta doença 

estabeleceu que as crianças deveriam ser vacinadas.  

 Em 1846, essa obrigatoriedade estendeu-se também aos adultos. No entanto, tal 

obrigatoriedade nunca foi de todo cumprida, por ausência de condições políticas e 

técnicas e também pela resistência da população à uma cultura de vacinação
10

. Pois não 

existia esclarecimento acerca do assunto no Brasil, e os cidadãos desconheciam o 

porquê da transmissão e disseminação da doença, bem como os benefícios da 

imunização. 

 Com o Decreto  464 de 17/08/1846, é criado o Instituto Vacínico do Império. 

Nesta época a grande preocupação era imunizar a população contra a Varíola, bem 

como fazer pesquisas a fim de desenvolver vacinas que combatessem tal doença. Enfim, 

um passo importante no combate às epidemias. 

 O trabalho do Instituto Vacínico do Império previa uma grande abrangência 

territorial, pois pretendia que toda a população brasileira, não unicamente a do Rio de 

Janeiro fosse imunizada, e para isso, contaria com comissários vacinadores nas 

províncias, municípios, e em todas as povoações em que houvesse pessoas habilitadas e 

que se prestassem ao emprego. Era idealizada a obrigatoriedade da vacinação para todas 

as pessoas residentes no Império, quaisquer que fossem suas idades, sexo ou condição 

socioeconômica
11

, ou seja, todo e qualquer cidadão em solo brasileiro deveria ser 

vacinado. 

                                                           
9
  Idem. 

10
 Ibidem. 

11
 Idem. 
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 Nos idos de 1847, na Alemanha, VIRLHOW
12

 também investigava a epidemia, 

esta nos detritos industriais de silésio. Chegou à conclusão que as causas da epidemia 

eram mais sociais e econômicas do que públicas. E o remédio recomendado por este 

cientista, àquela época foi: Prosperidade, educação e liberdade. 

 Vejamos que àquela época não era diferente a calamidade no Brasil. 

 Em 1850
13

 com o início do que é conhecido como Apogeu do Segundo Reinado, 

e em meio a um cenário internacional em transformação industrial, devido a Revolução 

Industrial, um olhar mais preocupado com a questão da saúde pública foi lançado, assim 

como investimentos e regulamentações passaram a tutelar a saúde pública, a vigilância 

sanitária e a melhoria das condições de higiene da população. A epidemia da Febre 

Amarela contribuiu também para isso. 

 Adquire-se, assim, a partir da Revolução Industrial um olhar diferenciado e mais 

abrangente em face da tutela da saúde pública. 

 Como exemplo, temos o Decreto 598 de 14/09/1850, que concedeu ao 

Ministério do Império, a quem as questões de saúde eram subordinadas, um crédito 

extraordinário de duzentos contos para serem utilizados exclusivamente nos trabalhos 

realizados para melhorar as condições sanitárias da capital e províncias. 

 No ano seguinte, 1851
14

, foi regulamentada a Lei que criou a Junta Central de 

Higiene Pública, que objetivava o controle e a fiscalização da higiene pública do 

território brasileiro, em especial a capital, Rio de Janeiro, que possuía uma precariedade 

imensa de sanitarismo e desorganização urbana, pelo fato de abrigar um contingente 

muito grande de pessoas que se fixavam na capital. 

 Em 1856, com a Lei 884, o Imperador autorizou a contratação de um serviço de 

limpeza para a cidade do Rio de Janeiro, o que é, de fato, um marco histórico e de 

importante valor e influência para a questão sanitária no país e nos acontecimentos 

futuros a este, já que se vivia numa situação precária no que tange à limpeza e 

saneamento básico, o que refletia na qualidade e expectativa de vida de nossa população 

de então
15

. 

                                                           
12

 Programa Promoción de la Salud – OPS/OMS – Julio/1992. In: TERRIS, Milton. Conceptos sobre 

promoción de la salud; Dualidades en la teoría de la salud publica. 
13

Para melhores esclarecimentos ver: 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/instvacimp.htm. 
14

 http://www.funasa.gov.br. 
15

 Idem. 
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 Desta forma chegamos à época em que o governo criou três vertentes no 

combate à doença e consequente tutela da saúde pública: A obrigatoriedade da 

vacinação; o desenvolvimento científico de estudos na procura da erradicação de 

algumas doenças; e o recolhimento e acondicionamento do lixo. 

 A proliferação dos cortiços na área central da cidade preocupava as autoridades 

públicas municipais, por serem locais de habitação higienicamente perigosas, e que os 

moradores deveriam ser removidos para arredores da cidade em pontos por onde 

passassem trens e bondes. Os relatórios pressionavam o governo a expropriar os 

cortiços, destruí-los e construir casas individuais para os pobres. Então, em 1893, na 

administração do Prefeito Barata Ribeiro, teve início o combate às habitações coletivas, 

que seriam aquelas que dentro do mesmo terreno ou sob o mesmo teto abrigavam 

famílias distintas que se constituíam em núcleos sociais independentes – como a famosa 

Cabeça de Porco – onde se afirmava estarem os focos das epidemias que assolavam a 

cidade, sendo tidos como os grandes vilões, contrários à saúde popular. Esta teria sido a 

primeira intervenção direta do Estado na área central do Rio de Janeiro, por meio do 

poder de polícia, buscando acabar com habitações consideradas pelo governo e pela 

elite tão feias e insalubres 
16

. 

 Não podemos deixar de mencionar o crescimento exacerbado da população da 

capital federal. No período da Primeira República, a cidade do Rio de Janeiro possuía 

quase o dobro de habitantes que no apogeu do Segundo Reinado
17

. 

 Pelo fato da cidade desenvolver campanhas no combate às epidemias e estudos 

direcionados, também conquistava mais habitantes que vinham na busca de melhores 

condições sanitárias. Entretanto, as condições existentes não acompanhavam o 

contingente, que, também dificultava o equilíbrio sanitário pelas condições de moradia, 

aglomeração, falta de higiene e taxa de mortalidade alta. 

 Ou seja, o cenário que já se fazia presente desde o Brasil Colônia, ainda que com 

toda a perspectiva de melhor administração em saúde pública, restava prejudicada na 

Cidade do Rio de Janeiro, onde durante todo o período continuava a receber número 

                                                           
16

 Para maiores elucidações ler: MATTOS, Rômulo Costa. A aldeia do mal: o morro da favela e a 

construção social das favelas durante a Primeira República.  Dissertação de Mestrado em História. 

UFF/RJ: Orientadora: Profª Dra. Gladys Sabina Ribeiro, 2004. 
17

 DAMAZIO, Sylvia F. Retrato Social do Rio de Janeiro na virada do século. RJ: EDUERJ, 1996, p. 

33-78. ISBN: 85-8588-113-5. 
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exacerbado de pessoas brasileiras e estrangeiras. O que dificultava na obtenção e 

resultados positivos sanitários. 

 A seguir apresentaremos as novidades em matéria sanitária na Primeira 

República. 

 

2.2. Políticas sanitárias da Primeira República 

 Rodrigues Alves, na República, em 1902, venceu nas urnas Quintino Bocaiúva 

por 592.039 a 42.542 votos, ao assumir a presidência em 1º de março de 1902. Quando 

empossado na presidência, encontrou grandes possibilidades de realizar um bom 

mandato, pois a situação econômica brasileira encontrava-se mais próspera do que em 

períodos anteriores
18

. 

 O governo precedente, do Presidente Campos Sales, juntamente com seu 

Ministro da Fazenda, o economista Joaquim Murtinho, tiveram papel importante para a 

economia do país ao elaborarem e executarem um plano  financeiro  eivado  de  êxito. 

Isto veio a possibilitar inclusive o retorno dos capitais estrangeiros ao país, 

principalmente o inglês
19

. 

 Sendo assim, Rodrigues Alves deixou bem claro que sabia da necessidade e 

tinha o desejo de reformar a capital da República, fazendo dela um belo cartão-postal. 

Para executar seu projeto, nomeou como prefeito da cidade o Engenheiro Francisco 

Pereira Passos, Lauro Müller como Ministro de Obras Públicas e Viação e como 

Diretor-Geral de Saúde, Oswaldo Cruz. 

 Cresce assim, nesse período, o republicano, o interesse em transformar a cidade 

do Rio de Janeiro e dar continuidade às políticas públicas sanitárias. 

 Ainda na época do então Instituto Manguinhos (criado em 25 de maio de 1900), 

Oswaldo Cruz já tratava da fabricação de soros e vacinas contra a Peste Bubônica, numa 

grande trajetória, que se confundiu com o próprio desenvolvimento da saúde pública no 

Brasil. Ao ser nomeado para o cargo de Diretor Geral de Saúde, Oswaldo Cruz - que 

precisou sair do Instituto para ser empossado no cargo em que foi nomeado - disse:  
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 “(...) preciso de recursos e da mais completa independência de 

ação. O governo me dará tudo de que necessite, deixando-me 

livre na escolha de meus auxiliares, sem nenhuma interferência 

política”, e  concluiu com absoluta convicção: “Deem-me 

liberdade de ação e exterminarei a febre amarela em três 

anos
20

”.  

 

 Assim sendo, Rodrigues Alves nomeia Oswaldo Cruz para tal cargo com plenos 

poderes amparados pelo domínio federal, com a convicção de que possui um governo 

forte na tutela da saúde pública e da beleza do Rio de Janeiro.  

 Encarregando-se primeiramente da erradicação da Febre Amarela
21

, o Governo 

conta com a maioria para obter a aprovação da Lei de 1904. Esse instrumento lhe 

permite invadir, vistoriar, fiscalizar e demolir casas e construções. Estabelece ainda um 

foro próprio, dotado de um juiz especialmente nomeado para dirimir as questões e 

dobrar as resistências dos populares, que continuavam pelas ruas da capital federal. 

 No caso da Febre Amarela o sanitarista buscou informações sobre o modelo 

adotado em Cuba, baseado nos trabalhos do pesquisador FINLAY
22

 que descobriu ser o 

mosquito Stegomyia Fasciata o transmissor da doença. Para combatê-la Oswaldo Cruz 

criou as brigadas mata-mosquitos compostas aproximadamente por 50 homens, que 

invadiam casas, interditavam, despejavam e internavam à força. Foi feita uma operação 

de choque para erradicar os focos da doença e também proteger a saúde da população. 

 Em 1904, ano da Revolta da Vacina é criada a Justiça Sanitária, uma instância 

própria para julgar questões sanitárias, exclusivamente na capital federal. Temos a 

figura do Juiz dos Feitos de Saúde Pública, que possuía competência em 1ª instância 

para o processo e julgamento das causas que tinham por fim entre outras coisas a 

interdição, a demolição de qualquer prédio. Para que esse tipo de ato ocorresse era 

necessária uma sentença judicial, e não apenas a expedição de um ato ordinatório a ser 

praticado por uma autoridade administrativa. 
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 Veja-se que, ainda que se trate de uma intervenção obrigatória do Estado em 

face do cotidiano dos cidadãos, o governo se aparelhou legalmente para executar as 

políticas públicas e assim, no judiciário, estrutura de atendimento e recebimento de 

denúncia e reclamações com exame do mérito, através de sentença. 

 Os cidadãos, habitantes do distrito federal, recorriam à Justiça Sanitária em 

ações cíveis; porém a maioria dos processos nessa Justiça eram criminais, julgando 

infrações sanitárias cometidas pelos cidadãos, em descumprimento ao Regulamento 

Sanitário. A iniciativa da ação contra os cidadãos que descumpriam tal Regulamento era 

da Diretoria Geral de Saúde Pública, reorganizada pelo Decreto 1.151 de 05 de janeiro 

de 1904. 

 O Regulamento Sanitário era um texto impositivo, severo, que foi enviado ao 

Congresso Nacional em 1903 e discutido até janeiro de 1904, que visava punir aqueles 

que o descumpriam e organizar a questão sanitária, bem como arquitetônica da cidade 

do Rio de Janeiro, para que esta fosse modernizada. Segundo o médico Oswaldo Cruz, 

“O Regulamento era uma codificação da legislação já existente, mas ainda não 

executada” 
23

·. 

 Com as ideias implantadas pelo médico e pelo prefeito, na referida época, os 

cidadãos mais pobres, que em sua maioria ocupavam as habitações precárias que viriam 

a ser destruídas na cidade do Rio Janeiro, eram os mais prejudicados e marginalizados, 

não recebendo apoio por parte do Estado para terem moradia digna após a desocupação 

ou demolição de suas casas, contribuindo para o processo de favelização e ocupação de 

encostas na cidade. O que provocou mais tarde, novos problemas em sanitarismo. 

 O Código de Posturas da cidade do Rio de Janeiro proibia as habitações 

irregulares, os cortiços e as plantações de bens agrícolas e a criação de animais em 

domicílios na zona urbana do Rio de Janeiro, por conta da questão sanitária, já que a 

presença desses hábitos propiciaria o desenvolvimento de doenças. Este Código e o 

Regulamento Sanitário de 1904 previam aplicação de sanções aos cidadãos, como 

multas, prisões, quando tais práticas persistissem e não fossem sanadas. Com as 

sanções, os cidadãos se sentiam lesados, pois não poderiam mais ter suas plantações e 

criação de animais, o que para muitos era uma fonte de renda e também de subsistência, 

e procuravam a Justiça sanitária ou a Justiça Federal para terem seus direitos 

reconhecidos e restabelecidos. 
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 Antes da aprovação do Regulamento Sanitário de 1904, os serviços de saúde 

pública não estavam centralizados num único órgão. A Diretoria Geral de Saúde, criada 

em 1897 já tinha por objetivo centralizar as questões sanitárias, mas isso não ocorreu de 

fato
24

. 

 Em 1904, com o Decreto 1.151, anteriormente citado, e com o Decreto 5.156, 

temos criados respectivamente o regulamento Sanitário e a Justiça Sanitária. As ordens 

e diretrizes do Regulamento, quando não cumpridos, eram levadas à Justiça dos feitos 

de Saúde, bem como quando os cidadãos se sentiam lesados, procuravam essa instância 

judiciária. 

 O Regulamento de 1904, autorizado pelo Decreto 1.151, causou insatisfação por 

parte da população, pois existia anteriormente a Junta Central de Higiene Pública, criada 

no ano de 1850, e mais tarde, em 1881, em substituição a esta, a Inspetoria Geral de 

Higiene. Ambos não possuíam o poder, a autoridade de executar atos que ferissem, 

incomodassem os cidadãos. Ou seja, existiam para a fiscalização, que na prática não a 

exercia. Justamente neste período, de 1850 a 1881, observamos o aumento da população 

carioca, de forma exacerbada e irregular, bem como o aumento de doenças, surtos 

epidêmicos.  

 Tal fato deixa claro que a omissão da fiscalização contribuiu para o aumento dos 

problemas sanitários. 

 O Decreto 1.151, como já dito, reorganizou a Diretoria Geral de Saúde Pública, 

e os serviços de higiene da União, como a fiscalização e os procedimentos a serem 

utilizados em saúde pública na capital federal. Autorizou o governo a promulgar um 

regulamento sanitário para todo país, e instituiu a criação dos Juízos dos Feitos de 

Saúde Pública (Justiça Sanitária) no Distrito Federal. 

 Agora, em 1904, os cidadãos se sentiam vigiados, e com seus direitos 

suprimidos, com as imposições e consequentes sanções impostas pelo Regulamento. O 

que mais era levado e reclamado à Justiça Sanitária, entretanto, era a tentativa de 

interdição das propriedades (residenciais ou comerciais), obrigação de obras para 

melhoria ou a demolição parcial/total da propriedade por parte da Diretoria Geral de 

Saúde. Que causavam mais insatisfação por parte da população. 

 A Justiça Sanitária era estruturada e composta por um único juiz, um procurador, 

um subprocurador, um escrivão e dois oficiais de Justiça Sanitária. O juiz deveria servir 
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ao Juízo Sanitário por quatro anos ou ser reconduzido por quatriênios. O procurador e o 

subprocurador eram escolhidos pelo Presidente da República, já o escrivão e os dois 

Oficiais de Justiça eram nomeados pelo próprio juiz. 

 A maioria da Câmara e do Senado também eram contrários ao projeto do decreto 

de 5 de janeiro de 1904. Observamos, todavia, discursos e documentos que mostram o 

Deputado Cassiano Nascimento como aliado ao prefeito Pereira Passos e com o médico 

Oswaldo Cruz pela vacinação obrigatória
25

.  

 No Senado Federal observamos a existência de grandes discussões acerca da 

aprovação do projeto de reorganização da Saúde Pública e a criação do Regulamento 

Sanitário de 1904, tendo como grandes opositores os Senadores Coelho Campos e 

Gomes de Castro, pois em seus discursos colocavam como inconstitucional o 

Regulamento Sanitário.  Entretanto, apoiavam o Regulamento, e as medidas adotadas 

por Pereira Passos nos discursos dos então Senadores Manuel Duarte e Francisco 

Glycério. 

 A imprensa da época batizou a campanha de códigos de tortura 
26

, mas a 

verdade é que em 1907 não existia mais a doença na capital, sendo que por tal feito 

Oswaldo Cruz foi premiado na Alemanha. 

 Não causa nenhum espanto tal premiação, em face da admiração da Alemanha 

pelo feito, haja vista que nos anos de 1847, o então cientista alemão Rudolf Virlhow, 

também investigou a epidemia, esta nos detritos industriais de silésio, da Alemanha, 

chegando à conclusão de que as causas da epidemia eram mais sociais e econômicas do 

que físicas, o que corrobora com todas as medidas adotadas, no Brasil, com o objetivo 

não só de criar vacinas, mas intervir na higiene da população e nas aglomerações 

habitacionais socioeconômicas de pequeno porte
27

. 

 Outra doença famosa no Rio de Janeiro no início do século XX foi a Peste 

Bubônica. Ela tinha origem nas picadas de pulgas infectadas pelo sangue de ratos 

contaminados. Entre 1900 e 1904, a doença matou 1.344 pessoas no Rio de Janeiro, e 

para extirpá-la da cidade, Oswaldo Cruz instituiu a brigada mata-rato, que consistia em 

um batalhão formado por 50 homens que percorria a cidade espalhando raticida e 
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mandando remover lixo, isso quando não matavam ratos na base da paulada. Além 

disso, criou o cargo do comprador de ratos, funcionário em nome do Governo que 

pagava 300 réis por rato morto. É claro que essa medida encontrou alguns obstáculos 

para ter sucesso pleno, pois algumas pessoas encontraram meios de lucrar com isso.  

Surgiu então o ofício de comprador de ratos. Ele comprava os animais mortos de casa 

em casa e revendia ao Departamento de Saúde Pública. 

 De acordo com TINHORÃO
28

, o pregão desses compradores, que passavam 

pelas ruas com sacos às costas, soprando cornetas ou buzinas, era formado por gritos 

curtos e compassados de Rato! Rato! Rato!  Ainda de acordo com esse autor: 

“calculou-se em 10 milhões o número de ratos mortos durante a campanha”. 

 Descontentes em serem simples intermediários, alguns compradores de ratos 

passaram a criar o animal para venda, e, assim, inflacionar o número de roedores 

entregues ao Departamento de Saúde Pública do Rio. Em texto, o link do portal São 

Francisco sobre Oswaldo Cruz
29

 e a campanha contra a Peste Bubônica, tem o seguinte 

relato:  

 “O mais notório desses empreendedores era um certo Amaral, 

que soltou nas ruas toda uma equipe a seu serviço. A Higiene 

acabou devendo tanto dinheiro a esse “negociante de ratos”, 

como foi chamado numa sátira em versos, que ele foi detido e 

interrogado. Declarou, então, que comprava ratos, sim – “(...) 

mas ratos cariocas, procriados, nascidos e apanhados aqui no 

Distrito Federal”. Sobre isso o compositor Casemiro Rocha fez 

uma canção em 1904 chamada Rato! Rato! Rato!: “Rato! Rato! 

Rato! / Por que motivo tu roeste meu baú? / (...)  Meu  tostão   é   

garantido   é garantido / Não te solto nem a pau (...)”
30

. 

 

 Apesar desse pequeno contratempo, fato é que a campanha de Oswaldo Cruz foi 

bem sucedida. Nos cinco anos seguintes (1905-1909), às mortes em decorrência da 

peste caíram para 399, redução de pouco mais de 70% dos casos. Ou seja, desaparecem 

os ratos e com eles a epidemia. 
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 Além da Febra Amarela e Peste Bubônica
31

, outra doença assolava a cidade do 

Rio de Janeiro: Era a Varíola
32

. Para combatê-la Oswaldo Cruz criou um tipo de vacina 

e de acordo com os plenos poderes que possuía, pediu a criação de um regulamento que 

obrigava a população carioca a tomá-la. 

 O projeto, cuja autoria foi do Senador alagoano Manuel José Duarte, entrou no 

Senado em 29 de junho de 1904 e aprovado, com 11 votos contrários, em 20 de julho. 

Deu entrada na Câmara em 18 de agosto, foi aprovado por larga maioria no final de 

outubro e tornou-se Lei em 31 desse mês
33

. No Senado, seu maior opositor foi o 

Tenente-Coronel Lauro Sodré. Na Câmara, também foi opositor o Major Barbosa 

Lima
34

. 

 A questão da obrigatoriedade prosperou. É  que passaremos a discorrer no 

próximo item. 

 

2.3. A obrigatoriedade da vacina 

 Entre os argumentos daqueles que defendiam a vacinação obrigatória era de que 

tal ato era de inegável e imprescindível interesse para a saúde pública. E não havia 

como duvidar dessa informação, visto existirem inúmeros focos endêmicos da Varíola 

no Brasil, o maior deles justamente na cidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano de 

1904 houve um amplo surto endêmico: até o mês de junho mais de 1.800 casos de 

internações haviam sido registrados no Hospital de Isolamento São Sebastião, no 

Distrito Federal, e o total de mortos por Varíola passava de 4.000. Por isso, chamavam-

na de humana lei
35

. 

 O governo assume a responsabilidade de implantar a medida em caráter 

obrigatório no país, pretendendo conciliar “(...) os altos e importantes interesses da 

saúde pública, que é a saúde do povo, com as garantias que as leis e a Constituição 

liberalizam a quantos habitam a nossa pátria”, nas palavras do então Ministro da 

Justiça e do Interior, José Joaquim Seabra.   
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 Desse modo, tentava-se legitimar as ações e anular qualquer interpretação que 

enxergasse nessas intervenções da saúde pública, sinais de luta de classes, dominação 

burguesa ou violência nos atos do governo
36

. 

 Diante de tal quadro, com relevante número de infectados, não há o que se 

explorar em face do respeito aos Direitos Humanos, em relação à obrigatoriedade da 

vacina, e também da demolição de propriedades promissoras de doenças.  Em que pese 

o contínuo desconforto da população. 

 Os interlocutores da oposição, enraivecidos, bradavam respondendo ao governo 

que os métodos de execução do decreto de vacinação eram abusivos às medicações e, 

sobretudo os utensílios pouco confiáveis, assim como os funcionários, enfermeiros, 

fiscais e policiais encarregados da campanha manifestavam instintos brutais e 

moralidade discutível - pois alguns alegavam que os agentes de saúde aproveitavam-se 

dessa lacuna legal para cometerem abusos - pois ao aplicar a vacina observavam e 

tocavam braços, coxas e nádegas de muitas mulheres e crianças. Os maus exemplos 

dados pelos métodos de extinção da Febre Amarela vinham da campanha anterior, e a 

população já os conhecia e os rejeitava por medo.  Os opositores diziam ainda que se o 

governo acreditava plenamente nas qualidades e na necessidade da vacina, então que 

deixasse a cada consciência a liberdade de decidir pela sua aplicação, podendo, até 

mesmo, escolher as condições que melhor lhe conviessem para recebê-la, ou seja, 

lutavam pelo direito do cidadão decidir pela vacinação. Recusavam-se não contra a 

vacina, cuja utilidade reconheciam, mas contra as condições de sua aplicação e acima de 

tudo,  contra o caráter obrigatório do Decreto 1.261 de 31/10/1904
37

. 

 Assim, no próximo Capítulo, passaremos a contextualizar os motivos 

encorajadores à Revolta Popular, em especial, com a publicação do Plano Regulamentar 

de aplicação da vacina obrigatória, o que deflagrou a Revolta da Vacina. 
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III- A contextualização biológica de epidemia e vacina 

 A origem da palavra vacina se encontra na palavra vinda do latim vaccínia que é 

o agente infeccioso da varíola bovina. Quando este é injetado no organismo humano 

proporciona imunidade contra esta doença. 

 O conceito de vacina é um conjunto de substâncias que são partes de bactérias 

ou vírus, previamente enfraquecidos ou mortos (entre outras formas), que são 

introduzidos no organismo vivo com escopo de provocar reação do sistema 

imunológico. Essa reação é semelhante ao que ocorreria durante a infecção por um 

determinado agente patogênico
38

. 

 Desse modo, deseja a produção de anticorpos em relação a esse agente e de 

provocar a chamada memória imunológica, que torna mais fácil o reconhecimento do 

agente patogênico em futuras infecções. Isso torna o organismo, de certo modo, imune. 

 Durante os anos de 1770, Edward Jenner tinha ouvido falar em pessoas que 

ordenhavam vacas leiteiras tinham a varíola bovina muito suave em relação a quem não 

tinha o mesmo contato. Com isso em 1796, Jenner recolheu o pus da doença que uma 

pessoa que ordenhava vacas tinha e inoculou em uma criança de oito anos; seis meses 

depois tentou novamente e observou que o garoto não tinha pegado a doença. 

Posteriormente, foi demonstrado que o procedimento era mais eficiente em criança
39

. 

 Louis Pasteur generalizou a ideia que Jenner teve. Posteriormente no século 

XIX, a vacina significava um prestígio nacional e leis de vacinação compulsória foram 

aprovadas no mundo, com o intuito de erradicar doenças
40

. 

 Já o conceito de epidemia é observado quando da unificação de um determinado 

período de tempo e de quando ocorre um novo caso de determinada doença, que 

subitamente supera o que seria esperado ou poderia ser esperado pelos epidemiologistas. 

A epidemia pode ser restrita a uma localidade, apesar de também poder ser disseminada 

em outros países e continentes. Em uma escala maior, quando afeta um numero 

substancial de pessoas, pode se tornar uma pandemia. 

 Assim, num caso de epidemia se faz necessário e prudente a atuação do Estado, 

o que veremos a seguir. 
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3.1. O controle epidemiológico através da atuação do Estado e o movimento de 

revolta popular de 1904 (Revolta da Vacina)  

 O fator imediatamente deflagrador da Revolta da Vacina, no Brasil, foi a 

publicação, no dia 10 de novembro de 1904, do plano de regulamentação da aplicação 

da vacina obrigatória contra a Varíola no Jornal A Notícia
41

.  

 Um dos pontos mais controversos da lei dizia respeito a quem aplicaria a vacina: 

se médicos do governo ou médicos da escolha das pessoas.  

 Diante da circulação de boatos que haveria resistência à aplicação da lei, de que 

manifestos seriam espalhados, a que se associariam a mocidade, o operariado, o povo, 

O Paiz
42

, Jornal que apoiava o governo, resolveu entrevistar o Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, José Joaquim Seabra, a fim de tranquilizar os ânimos. Em 14 de 

novembro foi publicada a entrevista em que o Ministro garantia que a lei seria aplicada 

com prudência. Mas o texto final da lei nada esclarecia a este respeito, pois só continha 

dois artigos, o primeiro estabelecendo a obrigatoriedade da vacinação, o segundo 

autorizando o governo a regulamentá-la e dando algumas normas gerais
43

. Tudo ficou, 

portanto, dependendo do regulamento, de cujo projeto se encarregou Oswaldo Cruz. No 

dia 9 de novembro, o Ministro havia convocado uma reunião de médicos, juristas e 

políticos para examinar o projeto, distribuindo cópias. Mas, como já dito, uma cópia foi 

parar no Jornal A Notícia que publicou o texto no dia 10. 

 No projeto de regulamento - O Decreto 1.151 de Janeiro de 1904 reorganizava 

os serviços da higiene administrativa da União, criando o Regulamento Sanitário e 

instituindo a Justiça Sanitária. Esse decreto foi regulamentado pelo Decreto 5.156 de 

Março de 1904, conhecido como o Regulamento Sanitário, que detalhou as leis que 

deveriam reger esta Justiça e os procedimentos da mesma. Mantinha a opção de 

vacinação por médico particular, mas o atestado teria de ter firma reconhecida. Pelo 

resto, cercava de tal modo o cidadão que dificilmente alguém poderia escapar. O 

atestado de vacina era exigido para tudo: matrícula em escolas, emprego público, 

emprego doméstico, emprego nas fábricas, hospedagem em hotéis e casas de cômodos, 

viagem, casamento, voto, etc. Muitas eram as multas para os relutantes. 
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 Na publicação da regulamentação – O Decreto 5.156 de Março de 1904, já no 

dia 10, provocou agitações populares. Grandes ajuntamentos tomaram a Rua do 

Ouvidor, a Praça Tiradentes e o Largo de São Francisco de Paula, no centro da cidade 

do Rio de Janeiro, onde oradores populares vociferavam contra a lei e o regulamento da 

vacina, instigando o povo à rebeldia. Morra a polícia! Abaixo a vacina! gritavam os 

manifestantes. 

 A polícia fora informada e com determinações expressas de proibir e dispersar 

quaisquer reuniões públicas. Tratou de prender os oradores improvisados, sofrendo à 

resistência da população, que a atacava a pedradas. Naquele momento, toda a Brigada 

Policial é posta de prontidão, e é enviado um contingente de grandes proporções para 

patrulhar ostensivamente a área central do Rio de Janeiro. Ao final, quinze presos
44

.  

 Os cidadãos cariocas sofriam muito com as medidas adotadas pela 

Administração Pública, mas também se valiam da existência de normas e 

procedimentos legais para a proteção de seus direitos e propriedades em matéria de 

Justiça Sanitária, como constatamos neste feito
45

:  

 “Diz Antonio Izidoro Gonçalves, senhor e possuidor do prédio 

sito a Rua Dr. Rego Barros nº 101 (Morro da Favela) que tendo 

sido surpreendido com um Edital da Diretoria Geral da Saúde 

Pública da 5º Delegacia de Saúde intimando-o a despejar o 

prédio afim de depois ser demolido, quer com o abaixo provado 

tirar o mandado da manutenção e posse a fim de evitar uma 

violência assim. (...) P. que a interdição, demolição, 

desapropriação não podem ser atos praticados por Autoridade 

Administrativa Sanitária; mas há de resultar de um decreto de 

uma Sentença da Autoridade Judiciária proferida em processo 

regular com prévia audiência da parte. P. que para esse efeito é 

que foi instituída a Justiça Sanitária cuja Lei Orgânica atribui 

privativamente (isto é com exclusão de qualquer outra 

autoridade) ao Juiz dos Feitos da Saúde Pública competência 

em 1º instância para o processo e julgamento das causas que 

tem por fim entre outras matérias a interdição, demolição de 
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qualquer prédio; e assim, mais que a função ou competência da 

Autoridade Administrativa Sanitária indicar a necessidade da 

obra ou demolição, mas não pode executar por um decreto do 

seu arbítrio sem que por um processo regular judiciário embora 

sumário a parte, o proprietário seja compelido por sentença”.  

 

 Devemos ter em mente que a criação da Justiça Sanitária em 1904 e a sua 

extinção em 1911, foi de extrema importância para a tutela da saúde pública na cidade 

do Rio de Janeiro, totalizando 3.732 processos, sobretudo na esfera criminal. Os 

cidadãos desobedientes ao Regulamento Sanitário eram julgados na esfera criminal, e a 

esfera cível, era o espaço onde os cidadãos recorreriam contra os feitos da Saúde 

Pública da época, ou contra as medidas expedidas pela Justiça Sanitária, ou seja, 

acabava por sanar os conflitos ocasionados pelas ações das autoridades sanitárias com 

os populares
46

.  

 No dia 11 de novembro a Liga Contra a Vacina Obrigatória marca um comício 

no largo de São Francisco. Seus líderes não comparecem. Mas, exaltada, a multidão 

recebe a polícia com pedras, paus e pedaços de ferro da construção da Avenida Central 

(hoje, Rio Branco, também na região central do Rio de Janeiro). À noite, cerca de 3.000 

pessoas marcham contra o Palácio do Catete, sede do governo, já cercado por tropas. Na 

volta, pela Lapa, houve novos confrontos, resultante na morte de populares
47

. 

 Fato é que quando a revolta tomou conta das ruas do Rio, foi um verdadeiro 

caos, pois além de terem sido tombadas e atravessadas nas ruas, as arandelas de gás:  

“(...) os combustores da iluminação, partidos, com os postes 

vergados, estavam imprestáveis; os vidros fragmentados 

brilhavam na calçada; paralelepípedos, revolvidos, que serviam 

de projetis para essas depredações, coalhavam a via pública; 

em todos os pontos destroços de bondes quebrados e 

incendiados, portas arrancadas, colchões, latas, montes de 

pedras, mostravam os vestígios das barricadas feitas pela 

multidão agitada
48

.”  
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 No meio de tamanha confusão outro transtorno surgiu: uma tentativa de golpe de 

Estado, pois setores descontentes do Exército com o Governo Federal rebelaram-se e 

chegaram e levantar a Escola Militar da Praia Vermelha contra os setores governistas e 

se puseram em marcha contra os mesmos, tendo se confrontado em Botafogo, na Rua da 

Passagem, zona sul carioca
49

.  

 Financiados pelos monarquistas que apostavam na desordem como um meio de 

voltar à cena política, jacobinos e florianistas usam os jornais para passar à população 

suas ideias conspiradoras, por artigos e charges. A tentativa de dar um golpe de Estado 

deveria ser desencadeada durante o desfile militar de 15 de novembro. Era uma tentativa 

de retornar aos militares o papel que desempenharam no início da República. Mas, com 

a cidade em clima de terror, a parada militar foi cancelada. Lauro Sodré e outros 

golpistas conseguem, então, tirar da Escola Militar cerca de 300 cadetes que marchavam 

armados, para o Palácio do Catete
50

. O confronto com as tropas governamentais resulta 

em baixas dos dois lados, sem vencedores, o governo reforça a guarda do palácio. No 

dia seguinte, os cadetes se renderam depois que a Marinha bombardeara a Escola 

Militar, na madrugada anterior. Após o confronto, as forças representantes do governo 

se mostraram vitoriosas e com a ajuda da parte do Exército que lhes era favorável – 

como o 38º Batalhão de Infantaria de Niterói – juntamente com a polícia de outros 

estados – São Paulo e Minas Gerais – conseguiram colocar fim a revolta, que já estava 

contando com o apoio até dos trabalhadores de indústrias têxteis, como a Fabrica 

Corcovado
51

.  

 No dia 16 de novembro do mesmo ano, o governo revoga a obrigatoriedade da 

vacina, mas continuam os conflitos isolados, nos bairros da Gamboa e da Saúde. Dia 20 

do mesmo mês, a rebelião está esmagada. Começa na cidade a operação limpeza, com 

cerca de 1.000 detidos e 460 deportados, além de 30 mortos e 110 feridos. Entre os 

deportados muitos para o Estado do Acre, e entre os presos, muitos foram à Ilha das 

Cobras, inclusive os mais perigosos para o governo, sendo que estes foram torturados e 

alguns deles posteriormente enviados ao Acre para serem usados pelo Governo Federal 

como mão-de-obra na extração de látex dos seringais acreanos
52

. 
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 Portanto os motivos que ajudaram a desencadear a Revolta da Vacina foram 

vários: A simples obrigatoriedade da vacina, pois existiam evidências da grande 

irritação popular com a atuação do governo na área da saúde pública, de modo especial 

no que se refere à vistoria e desinfecção das casas. Nas justificativas dos abaixo-

assinados enviados à Câmara por operários, mencionaram-se mais de uma vez como 

motivos de queixas a invasão das casas, a exigência de saída dos moradores para 

desinfecção, o dano causado aos utensílios domésticos ou algo do gênero: Outro motivo 

também foi o medo em relação à vacina propriamente dita, pois a imprensa que era 

opositora ao governo Rodrigues Alves, como o Jornal Correio da Manhã
53

 juntamente 

com outros opositores políticos – os positivistas
54

 – fizeram um verdadeiro terrorismo 

ideológico e moral, pois além de apontar na vacina inúmeros perigos para a saúde, tais 

como efeitos adversos, colaterais e até mesmo folclóricos como convulsões, diarreias, 

gangrenas, otite, sífilis, tuberculose entre outras, também exploravam a ideia da invasão 

do lar e da ofensa à honra do chefe de família ausente ao obrigarem suas filhas e mulher 

a se desnudarem perante estranhos. 

 Iniciava-se assim, no âmbito regulamentar-jurídico, um caminho sem volta, no 

trato da vigilância sanitária no Brasil. 

 A partir de 1988, inclusive, o assunto é elevado à categoria constitucional que 

promove a proteção da saúde e atribui competência descentralizadora aos entes 

federados na promoção da mesma. Assunto este que trataremos no próximo capítulo. 
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IV- O Direito sanitário e o Direito à saúde  

 A questão a saúde é abrangente e complexa, segundo LOUREIRO SANTOS
55

, 

pois envolve “(...) um conjunto de ações sanitárias, sociais e econômicas a serem 

executadas com muita competência e seriedade, e a partir de critérios de prioridade, 

conforme o local”. 

 Conforme o Art. 3º da Lei 8080/90 – Lei do SUS, podemos encontrar 

estabelecidos alguns fatores determinantes e condicionantes da Saúde, para o Estado 

Brasileiro. Vejamos: 

 “Art. 3º A saúde tem como determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o da, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica dom 

país.” 

 

 Vejamos que o próprio texto de lei deixa claro que Saúde é um conceito aberto, 

ou possui um significado aberto. O texto legal enumera apenas um rol exemplificativo, 

e não taxativo e definitivo ou fechado sobre fatores e condicionantes daquilo que vem a 

representar saúde. O que justifica a necessidade de inúmeras políticas públicas e muitas 

das vezes, explica também a dificuldade de se alcançar o pleno êxito na consecução de 

um patamar desejável e saúde para todos. 

 Segundo BARCHIFONTAINE & PESSINI
56

 o conceito de saneamento básico 

não só completa o significado de saúde, como também demanda políticas públicas 

inúmeras e conscientização popular para ao alcance de um saneamento desejável e 

compatível com o gozo da saúde, senão vejamos: 

 “É o conjunto de soluções abrangendo o abastecimento de 

água, o esgoto sanitário, a destinação final de resíduos 

industriais e os sistemas de drenagem urbana, controle de 

cheias, poluição atmosférica e proteção dos mananciais”. 
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 Na mesma linha de entendimento CANÇADO TRINDADE
57

 assevera que não 

bastasse o direito á saúde ter dimensão própria e ampla, cabe ao Estado e a coletividade 

a responsabilização mútua pela saúde, senão vejamos: 

 “(...) o direito à saúde, em sua dimensão própria e ampla, 

compartilha a natureza de um direito a um tempo individual e 

social. Pertencendo, com o direito à vida, ao domínio dos 

direitos à saúde é um direito individual no sentido de que requer 

a proteção da integridade física e mental do indivíduo e de sua 

dignidade; e é também um direito social no sentido de que 

impõe ao Estado e à sociedade a responsabilidade coletiva pela 

proteção da saúde dos cidadãos e pela prevenção e tratamento 

das doenças...” 

 

4.1.  Vigilância sanitária a partir da Constituição Federal de 1988 

 No Brasil, antes da Constituição de 1988, não se tinha tanta preocupação com os 

direitos tidos como de terceira geração. Dentre eles o direito à saúde
58

. Pois ganhou 

ênfase, na moderna doutrina brasileira de Direito Constitucional. Antes disto, porém, 

CAPPELLETTI
59

, asseverava que entre o Público e o Privado existia um abismo; o 

Direito Difuso, também conhecido como direito de terceira geração, pois de interesse da 

sociedade e do Estado a um só tempo. 

 O problema acerca da matéria desses direitos de terceira geração se encontra na 

classificação as normas constitucionais, que tem por autor principal brasileiro, o 

clássico constitucionalista SILVA
60

, que identifica as normas em espécies. A saber: a) 

de eficácia plena; b) de eficácia contida; de eficácia limitada institutiva, que pode ser 

permissiva ou impositiva; e de eficácia limitada programática. Dentre outras 

classificações no cenário brasileiro, adotamos esta para exame do ordenamento jurídico 
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e consequentemente deste trabalho, tendo em vista que a nova ordem, a partir de 1988 

reconheceu, e elevou à categoria constitucional inúmeros direitos. 

 Sabemos que a norma constitucional quando atinge sua plena eficácia, assume 

outra categoria. Ou seja, ela migra da condição de não auto executável para 

autoaplicável. 

 Entretanto, esta classificação não é suficiente para muitos doutrinadores. Para 

SILVA
61

 e DINIZ
62

, por exemplo, há dois níveis de aplicabilidade das normas 

constitucionais: (autoaplicáveis e não autoaplicáveis). De um lado as normas de eficácia 

plena (para Silva) ou de eficácia absoluta (para Diniz); e de outro as normas de eficácia 

contida, ou eficácia restringível, e as normas de eficácia limitada quanto a princípios 

institutivos e limitada quanto a princípios programáticos. Convém ratificar que na 

classificação de (Silva) temos normas de eficácia limitada quanto a princípios intitutivos 

e limitada quanto a princípios programáticos. 

 Sob este entendimento, as normas autoaplicáveis, podem ser de eficácia plena ou 

de eficácia absoluta; já quanto as não aplicáveis contidas ou limitadas. 

 Quando tratamos do direito à saúde temos normas de eficácia limitada quanto a 

princípios programáticos. Estas normas têm conteúdo programático, sendo normas sem 

eficácia por não ter coercibilidade própria. É uma reminiscência do absolutismo, pois 

que lá surgidas, quando a coercibilidade de qualquer norma era dependente da vontade 

do monarca. Sendo isso bastante para sua aplicabilidade e eficácia.  

 Com a despersonificação da soberania do monarca, as normas constitucionais 

passaram a ter caráter coercitivo, de observância compulsória. No entanto, hoje, 

algumas ainda contam com a eficácia de menor intensidade. Para que esta norma atinja 

a plena eficácia, não é suficiente a simples produção de uma lei; é necessária a 

observação de critérios metajurídicos.  

 O Art. 3º da CRFB traz como exemplo: 

 “Art. 3 Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

I-construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II- garantir o desenvolvimento nacional; 
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III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

 

 A simples presença desse tipo de norma, em uma Constituição, segundo 

CANOTILHO
63

, é classificada como uma Constituição dirigente, pois apresenta metas 

que devem ser perseguidas pelos governantes. 

 Se, durante o governo, o presidente da República, atenta contra os princípios 

presentes no artigo 1º da CRFB (a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, e pluralismo político) será 

impedido de governar por impeachment, pois os referidos princípios têm eficácia 

imediata e são coercitivos, tendo ampla coercibilidade. Se, de outro lado, os objetivos 

expostos no artigo 3º não forem alcançados, não há qualquer sanção por seu insucesso. 

Não são princípios, não há coercibilidade nestas normas programáticas. Até porque se 

auto dizem objetivos!!! Por outro lado, no inciso III “erradicar a pobreza”, não 

significa em absoluto exterminar, mas diminuir. 

 Entretanto, cabe ressaltar, que essas normas não são desprovidas de qualquer 

eficácia: esta existe, e a norma pode ser invocada para solucionar casos concretos. Um 

exemplo de aplicação de uma norma programática é o deferimento de tutela antecipada 

para internar um cidadão que não tem como arcar com despesas hospitalares, e não tem 

plano de saúde, o que obriga a defensoria pública a fazer figurar no polo passivo da 

demanda, a unidade da federação sob o fundamento da gravidade da situação.  

 Assim, estas normas programáticas demandam a existência de conceitos 

metajurídicos para sua eficácia plena, não bastando leis regulamentadoras. Vejamos um 

exemplo: o artigo 196 da CRFB: 

 “Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e  recuperação.” 
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 É objetivo do constituinte, então, que toda a população tenha saúde de qualidade. 

Para que este objetivo seja alcançado, não basta a norma constitucional instituindo 

diretrizes e métodos de perseguição da meta: é necessário que haja uma série de 

políticas metajurídicas para programar tal busca. Por isso se difere esta norma de 

eficácia limitada quanto ao princípio programático, daquela que é limitada quanto a 

princípio institutivo. Nesta última, a norma constitucional já é suficiente para suprir 

aquilo que o constituinte pretende. A norma constitucional programática necessita de lei 

acessória, para lhe dar a eficácia pretendida conforme os posicionamentos tradicionais. 

O que sempre permitiu e exigiu argumentos diversos balizadores desta eficácia 

pretendida. No estágio atual da hermenêutica constitucional tais argumentos tem 

assumido importância fundamental em razão os novos posicionamentos tendentes à 

busca de eficácia plena para todas as normas constitucionais. Não mais admitindo 

categorização em planos ou promessas de governo. 

 A norma programática depende de programa de governo, revisão e provisão em 

especial financeira, e esta é uma eterna busca governamental já que ações em saúde e 

pesquisa são caras e a população é crescente. A saber, o Art. 197, da CRFB dispõe: 

 “Art. 197 São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” 

 

 Com isso observamos que o interesse público prepondera, em regra, mas há 

exceções, que devem ser sopesadas na casuística do Direito Público. Se o interesse 

privado está de um lado, e o público de outro, havendo dúvida sobre qual deve ser 

privilegiado, o método a ser utilizado é o da ponderação. Mesmo havendo a 

preponderância (ponderação prévia) do interesse público, esta é uma orientação normal, 

mas na casuística, a balança da ponderação pode pender para o particular, em respeito 

aos direito individuais
64

.  
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 O princípio da supremacia do interesse público vem sofrido uma releitura, um 

novo pensamento, com o passar dos anos
65

. Este princípio tem sido renomeado como 

princípio do interesse público, e não mais da supremacia, pois se entende que o 

interesse há, e é bastante relevante, mas não há qualquer supremacia nele: é tão 

ponderável quanto qualquer outro interesse. É claro que, em grande parte das vezes, o 

interesse público vai prevalecer, mas não é imponderável. Isto decorre dos novos 

posicionamentos adotados pelos Tribunais Constitucionais dos países de cultura jurídica 

de vanguarda, ao longo de nosso século.  

 Importante, entretanto, reafirmar que os desafios em face da vigilância Sanitária 

serão sempre muitos. Tendo em vista seu campo de atuação. Ações de vigilância 

sanitária sempre existirão moldando comportamentos, restringindo liberdades e 

dirimindo conflitos com o objetivo de adequar políticas. Portanto, norma e ação em 

vigilância sanitária serão sempre inseparáveis. 

 Nas palavras de COSTA
66

: 

 “A apreciação a hipótese de especificidade das ações de 

vigilância sanitária, uma vez que ela refere diretamente  à 

regulação do poder econômico e atua mediante processos de 

trabalho próprios, propõe facilitar a compreensão dos desafios 

da vigilância e a importância do sistema normativo normas 

essenciais no fazer e do saber em vigilância sanitária, não 

apenas para  modelar comportamentos, restringir liberdades, 

coadunar interesses e ordenar conflitos, mas também para 

conformar políticas. As normas são compreendidas no 

movimento da sociedade brasileira, e as ações de vigilância 

como ações de saúde, indissociáveis do conjunto”. 

 

 Convém, a partir de 1988, com a Promulgação da Constituição Federal do 

Brasil, mais precisamente em 1990, informar que a Lei Orgânica da Saúde – LOS 

definiu como vigilância sanitária, no seu Art. 6, § 1º: 
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 “(...) Um conjunto de ações capaz e eliminar diminuir, ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e serviços de interesse da saúde (...)”. 

 

 Passemos agora a examinar a vigilância em saúde e alguns aspectos de sua 

efetividade administrativa. 

 

4.2.  Da vigilância sanitária e da efetividade administrativa 

 Entendemos por vigilância sanitária um conjunto de ações eficazes para a 

eliminação e também prevenção de riscos à saúde, bem como uma forma de intervenção 

da parte do Estado nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 

e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde, bem como 

hábitos e condições humanas. 

 A vigilância sanitária, como atividade administrativa, deve observância aos 

princípios que regem a Administração Pública contidos no Art. 37, Caput, da CRFB, de  

1988: Legalidade; Impessoalidade; Moralidade; Publicidade; Eficiência. 

 A Revista Sobravime no Brasil, em 1996, publicou que a vigilância sanitária é 

uma das funções típicas do Estado. Vejamos: 

 “A vigilância sanitária (VS) é sem dúvida, uma das áreas de 

funções típicas do Estado. Sua tarefa de arbitrar entre os 

interesses particulares dos  diversos segmentos sociais e o 

interesse coletivo é  intransferível. A importância da VS não se 

reduz à saúde pública, pois ao concorrer para a melhoria da 

qualidade de produtos, serviços e ambientes tem  ainda, 

importância econômica ao  exigir incrementos de qualidade e 

conformidade a lei a todos os atores, individuais ou coletivos, 

que interferem em questões de interesse sanitário.” 

 

 Assim sendo, ao falarmos em vigilância sanitária, obrigatoriamente devemos 

falar em poder de polícia, sendo este “(...) atividade da Administração Pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato  

ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
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higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos”, conforme previsão legal do Art. 78 do Código Tributário Nacional. 

   O poder de polícia é utilizado pela Administração Pública em matéria de 

vigilância sanitária quando é necessária uma fiscalização, prevenção, repressão do 

Estado em face desse assunto. O Estado se vale do poder de polícia para agir em 

vigilância sanitária e atingir o seu objetivo de prevenir e remediar qualquer problema 

existente, lembrando que o poder de polícia seja proporcional ao problema percebido, 

para que não haja abuso de poder, e também necessário para evitar ameaças reais ou 

prováveis ao interesse público e à coletividade, observando sempre os princípios e 

limites do direito. 

 Para FIORILLO
67

: 

 “(...) a ação dos órgãos de entidades públicas se concretizam 

através do exercício de seu poder de administrativa, ou seja, 

daquela faculdade inerente à administração pública de limitar o 

exercício dos direitos individuais, visando assegurar o bem-

estar da sociedade como um todo. Assim, observamos que a 

tutela administrativa se assenta em preventivos e  repressivos”. 

 

 O principal fundamento do poder de polícia é a supremacia (predominância) do 

interesse público sobre o privado, condicionando as atividades e liberdades individuais, 

dos particulares, ao interesse coletivo. Como já citado em nosso trabalho, a questão da 

supremacia do interesse público encontra limites, não sendo absoluta, já que interesses, 

públicos ou particulares não podem ser preteridos, entre si, almejando-se sempre uma 

equidade e o bem-estar coletivo.  

 Por isso que o exercício de uma profissão é possível, mas deve se adequar ao 

regulamento estabelecido para esta, assim como a condução do veículo deve ser feita de 

acordo com as normas, desde o licenciamento até a ordem de trânsito; a construção de 

edificações, por exemplo, deve respeitar a política urbanística, ou seja, respeitando o 

poder regulamentar imposto pelo Estado. 
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 O poder de polícia tem quatro fases
68

. A primeira é a lei, ou ordem de polícia: só 

pode haver ato de polícia fundamentado na lei, em uma das modalidades legais do 

artigo 59 da CRFB. É a lei que estabelece a possibilidade de atuação de polícia, quer 

seja o ato restritivo, permissivo, fiscalizatório ou punitivo. Senão vejamos: 

 “Art. 59 O processo legislativo compreende elaboração de: 

 I-emendas à Constituição; 

II- leis complementares; 

III-leis ordinárias; 

IV- leis delegadas; 

V- medidas provisórias; 

VI- decretos legislativos 

VII- resoluções”. 

 

 Os regulamentos autônomos, atos infra legais que quase sempre têm por teor a 

imposição de normas técnicas, têm sido aceitos, em pequena escala, como exceções à 

legalidade, vez que não previstos no rol do artigo 59 da CRFB, já transcrito.   Exemplo 

jurisprudencial mais recente é o da Resolução 7 do CNJ, com sete artigos, que 

“Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e 

companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e 

assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências”, 

em que se entendeu este ato normativo autônomo como hábil para policiar o nepotismo. 

Outro exemplo são as normas técnicas editadas pelas agências reguladoras, mas esta 

categoria é doutrinariamente reconhecida, apenas, não havendo jurisprudência sobre o 

tema. 

 A segunda fase é o regulamento de polícia, que já é um ato administrativo capaz 

de por em prática o poder de polícia. Veja que o ato de regulamento é precedido da 

ordem de polícia, mas é já um ato administrativo. Diga-se, aqui, que nem toda ordem de 

polícia precisará de um ato administrativo para operar efeitos imediatos: pode haver, por 

exemplo, lei que seja extremamente detalhada e particularizada, capaz de produzir os 

efeitos concretos do poder de polícia que representa, quando então será despiciendo o 

ato administrativo. Como exemplo, uma licença para construção: se a lei trouxer em seu 
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bojo todas as elementares de uma licença, não será necessário o ato administrativo de 

licença, pois a lei poderá já ser considerada o próprio regulamento. Mas é 

absolutamente incomum tal dispensa de regulamento, dado o nível de peculiaridades 

que a implementação do poder de polícia demanda. 

 A terceira fase do poder de polícia é o ato concreto de polícia, qual seja, a 

manifestação da execução do poder de polícia regulamentado, tendo como exemplo a 

lavratura de um auto de infração que fundamenta a apreensão de um veículo, ato físico 

de recolher um automóvel é ato concreto de polícia. 

 A quarta e última fase do poder de polícia é a execução, que é a realização final 

da ordem de polícia. 

 O poder regulamentar é a faculdade dada à administração de editar normas. O 

fundamento do poder regulamentar reside na incapacidade natural do legislador em 

enumerar todas as hipóteses de incidência de comandos normativos sobre as situações 

sociais, legando ao administrador, mais próximo da situação concreta, a capacidade de 

legiferar especificamente. Mesmo porque, o legislador deve guardar certo 

distanciamento da concretude, a fim de que não deixe escapar da incidência da norma, 

alguma espécie que deveria estar por esta incluída. 

 Para a efetividade administrativa em vigilância sanitária, as autoridades 

sanitárias, de acordo com as diretrizes legais para seu trabalho, possuem livre acesso a 

todos os locais sujeitos à legislação sanitária, a qualquer dia e hora,  

sempre que se fizer necessário, sendo os estabelecimentos, por seus dirigentes, ou as 

moradias, pelos particulares,  obrigados a prestar os esclarecimentos solicitados pelos 

agentes fiscalizadores, referentes ao desempenho de suas atribuições,  e a exibir, quando 

exigido, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de 

prevenção à saúde. 

 Vejamos que da fase do Brasil Imperial ao início do Brasil República, conforme 

visto nos capítulos I e II deste trabalho, em que pese a legislação em vigência sanitária 

ter evoluído e deixado de ser aplicada de forma tão urgente e radical, a ponto da 

sociedade se rebelar e ajuizar ações por sentir-se invadida em suas residências, e/ou 

vistoriada por exemplo, hoje, uma das maneiras de conseguir a efetividade 

administrativa em vigilância sanitária continua sendo a coercitiva, podendo ser 

praticada a qualquer hora, e local, obrigando o particular a prestar esclarecimentos 

solicitados por agentes fiscalizadores. 
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 Para que o fiscal sanitário ou qualquer outra autoridade em sanitarismo tenha o 

livre acesso aos locais sujeitos a normas e fiscalização sanitária, é necessária a 

apresentação da credencial de identificação fiscal; em  

áreas médicas em que se exigem assepsia, fazer o procedimento necessário para 

adentrar o local e fiscalizá-lo.  

 Os estabelecimentos, públicos ou privados, antes de iniciar suas atividades, 

necessitam de inspeção prévia da autoridade sanitária, alvará sanitário do órgão 

sanitário competente, com validade de um ano, renovável por iguais e sucessivos 

períodos (antecedência mínima de 120 dias). É preciso comprovar que os ambientes 

internos e externos, produtos, instalações, máquinas, equipamentos, normas e as rotinas 

técnicas encontram-se em acordo com a legislação vigente. O alvará sanitário poderá, a 

qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da Administração 

Pública. 

 Vejamos aqui, entretanto, uma transformação positiva da época Imperial e início 

da República, com o avanço da lei sanitária que é o quesito Prevenção. Pois a exigência 

de uma inspeção prévia da autoridade sanitária ao estabelecimento, antes deste iniciar 

suas atividades, a exigência de uma licença ou alvará para o exercício da função social 

de uma propriedade de atividade doméstica e ou comercial, empresarial, industrial, 

assim como a possibilidade de sua cassação a qualquer momento por infração às normas 

sanitárias, ou iminente perigo, são já uma vitória. 

 Em primeiro lugar porque se entende que os lugares vistoriados e licenciados 

mantém um mínimo de respeito às normas sanitárias, tornando-se um espaço saudável. 

Em segundo lugar porque uma vez prescrita a lei, através do poder de polícia, isto é, 

ainda via administrativa, o Estado tem condições de lacrar, visitar, vistoriar, cancelar e 

oferecer tempo e condições para adequação dos estabelecimentos às normas sanitárias, 

realizando assim o que se chama vigilância. 

 Os estabelecimentos deverão comunicar à autoridade sanitária competente 

sempre que, após a obtenção do alvará sanitário, houver proposta de modificações nas 

instalações e equipamentos, bem como a inclusão de atividades ou quaisquer alterações 

que impliquem na identidade, qualidade e segurança dos produtos ou serviços 

oferecidos à população. Entende-se como reforma a modificação na estrutura física, no 

tipo atividades e nas funções originalmente previstas pelo estabelecimento.  
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 Recentemente, houve o caso do incêndio da boate Kiss, vitimando cerca de 300 

pessoas (234), em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no Brasil
69

. 

 O incêndio começou por volta das 2h30 de domingo do dia 27 de janeiro, 

durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, que utilizou sinalizadores para 

uma espécie de show pirotécnico. 

 Entretanto, dentre os diversos fatores possíveis para a ocorrência da tragédia há 

indícios fortes que indicam a falta do alvará de prevenção e proteção contra incêndios, a 

qual é realizada pelo Corpo de Bombeiros. No presente caso, ele tinha validade até o dia 

10 de agosto de 2012. Portanto, encontrava-se vencido há aproximadamente cinco 

meses por ser anual a licença. 

 A referida anualidade da licença encontra-se na Lei Estadual do Rio Grande do 

Sul 10.987 de 11 de agosto de 1997. No art. 1º, § 1º da referida lei informa que o Corpo 

de Bombeiros deverá realizar inspeção anual nos prédios considerados de risco grande e 

médio porte, e a cada dois anos nos prédios realizados de risco de pequeno porte. Como 

a Kiss foi enquadrada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Maria como de risco grande 

porte, ou médio porte, caberia à prevenção e proteção contra incêndios a cada ano. 

Informa ainda que aquele que não apresentar o plano de prevenção e proteção contra 

incêndio, que no caso da boate Kiss estava vencido, poderá sofrer sanções do Corpo de 

Bombeiros, como multas, advertência e interdição. 

 Em que pese toda a discussão sobre o alvará de prevenção e proteção contra 

incêndio, devemos atentar que dentre outros fatores, estão a superlotação, fumaça tóxica 

e a dúvida se existia mesmo um plano  de evacuação, pois a única porta existente, 

dificultou a saída das pessoas num tempo adequado, o que mesmo com um alvará não 

impediria mortes por inalação da fumaça e o fato do extintor de incêndio não ter 

funcionado também. Tendo sido averiguado que a causa principal das mortes ocorridas 

foi a espuma utilizada para revestir acusticamente a boate Kiss, cujo revestimento foi 

realizado por meio da intervenção do parquet que fulcrou a demanda no direito de 

vizinhança por causa do barulho durante a madrugada.   

 Todavia, a espuma que revestia o local foi indicação de um expert aos sócios que 

confiaram na indicação deste e assim revestiram a boate com tal espuma. Os sócios da 

boate alegam que desconheciam a problemática do material quando em contato com o 
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fogo, sua alta periculosidade. Nada justifica a falta de fiscalização efetiva do Estado, 

que deve ter pessoal capaz em seus quadros para verificação dos materiais utilizados nas 

estruturas de moradias, casas de show, restaurantes e demais estabelecimentos, a fim de 

evitar danos que atentem contra a vida humana, como foi infelizmente o caso do 

incêndio da boate Kiss. 

 Entretanto, quando existirem atividades sujeitas às ações e fiscalização 

sanitárias, incidirá cobrança de taxa relativa ao serviço, nos termos do Art. 6º Dos 

Instrumentos Legais para Vigilância Sanitária, documento da ANVISA, para orientação 

da regulamentação da matéria de vigilância nos municípios
70

. Vejamos o Art. 6º:  

 “Art. 6º As atividades sujeitas às ações da vigilância sanitária, 

ensejarão a cobrança de Taxa de Vigilância Sanitária pelo 

Serviço Municipal de Vigilância Sanitária”. 

 O STF preocupado com o abuso de poder, e querendo evitar demandas inúmeras 

de processo-queixa dos particulares em face do Estado, como no passado, regulamentou 

no RE Nº 153.540-SP que o poder de polícia deve ficar restrito aos atos indispensáveis. 

Sendo indispensáveis, igualmente, as instaurações de processo administrativo quando 

houver imposição de penalidade, ficando resguardado desta forma o contraditório e a 

ampla defesa. Senão vejamos: 

 “A atuação da administração pública, no exercício do poder de 

polícia, ou seja, pronta e imediata, há de ficar restrita aos atos 

indispensáveis a eficácia da fiscalização, voltada aos interesses 

da sociedade. Extravasando a simples correção do quadro que 

a ensejou, a ponto de alcançar a imposição de pena, 

indispensável é que seja precedida da instauração de processo 

administrativo, no qual se assegure ao interessado o 

contraditório e, portanto, o direito de defesa, nos moldes do 

inciso LV do artigo 5º, da Constituição Federal.”  

 

 Para LOUREIRO SANTOS
71

: 
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 “Tratando-se de saúde e qualidade de vida, é interessante 

ressaltar que a vigilância sanitária contida na Lei Orgânica da 

Saúde – LOS (Lei 8080/90) contribui na medida em que perfaz 

um instrumento na busca da tutela da mesma, com sua 

fiscalização administrativa...”. 

 

 Temos que a efetividade, com um bom funcionamento da fiscalização em 

vigilância sanitária, assim como as regras relativas a tal assunto devem ser observadas e 

cumpridas, para que o bem comum, como a erradicação de doenças e a higiene seja 

alcançado. Ou seja, é o exercício regular em vigilância sanitária, dentro dos limites da 

lei, responsável pelo desenvolvimento de uma sociedade saudável, desenvolvida e justa. 

 Vale frisar que não se trata aqui de traçar diferenças e semelhanças, pontos 

positivos ou negativos em nosso trabalho da época anterior (Império e início da 

República) com os dias atuais. As épocas entre si possuíam fatos diferenciados e 

incomparáveis. De um lado temos no passado ausência de legislação e/ou insuficiência 

da mesma e hoje uma legislação abundante. No passado além do surgimento crescente e 

desenfreado de epidemias, a disponibilidade de medicamentos e estudo das doenças 

estavam no início. Hoje laboratórios estrangeiros dominam a tecnologia e institutos 

internacionais da ciência produzem uma quantidade infinita de opções no combate ás 

doenças. Assim como agências de regulamentação da matéria e de fiscalização 

controlam o uso e entrada de substâncias perigosas a serem administradas em pessoas. 

 Entretanto, com maior segurança ou não, mais legislação apropriada ou não, 

certo é que, se necessário erradicar uma doença, medidas restritivas, e o emprego de 

força estarão legalmente assegurados por lei. Até porque, de fato, a história comprovou 

estatisticamente que a erradicação das epidemias, no Brasil, necessitaram medidas 

urgentes, restritivas e obrigatórias em face do bem comum. 

 A História comprovou também que a suspensão de obrigatoriedade da vacinação 

e aumento significativo das epidemias fez com que o cidadão brasileiro tomasse 

consciência coletiva de prevenção conforme veremos no próximo capítulo. 
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V- A consciência coletiva das doenças epidêmicas e a obrigatoriedade da vacinação 

em massa 

 A matéria de vigilância sanitária, suas políticas e ações constituem um assunto 

antigo no campo da saúde pública. Historicamente no Brasil, a vigilância sanitária 

remonta a preocupação do Estado com o que é prejudicial à saúde da população. A 

noção social e urbana de convívio entre os cidadãos é uma das bases para o fundamento 

de imposição de medidas de controle por parte do Governo, a fim de que doenças sejam 

prevenidas, controladas, erradicadas e goze-se de saúde, individual e coletiva. 

 Há muito que o campo da saúde pública é objeto de normatização. Normas sobre 

a saúde e sanções para os casos de descumprimento foram inseridas em antigos códigos 

e o são até hoje definidas e tuteladas pelo Estado.  

 Nos idos dos anos 1850, por exemplo, havia uma preocupação muito grande 

com a adoção de um plano de combate a epidemias, em esfera mundial, devido aos 

surtos de doenças como a peste, e a cólera que fez muitas vítimas nos anos anteriores na 

Europa, principalmente.   

 Em 1920, na Escócia, Alison que foi professor de Jurisprudência Médica na 

Universidade de Edimburgo, descreveu a estreita associação entre pobreza e a 

enfermidade, quando de suas experiências com o Tifo Epidêmico e a Febre no período 

de 1827 a 1828, e a Epidemia do Cólera em 1831 a 1842
72

. 

 A 1ª Conferência Sanitária Internacional ocorreu em Paris, em 1851, “(...) 

visava a simplificação dos regulamentos marítimos nos portos mediterrâneos
73

”, a fim 

de que houvesse um controle dos navios de diferentes nações que saíam e chegavam em 

variados portos no mundo, carregando tanto cargas quanto passageiros. Tais navios 

deveriam apresentar às autoridades portuárias a partir do que foi firmado nesta 

Conferência, uma carta de saúde, documento que atestava a sanidade do navio e do que 

ele transportava. Podemos dizer que muitos navios não cumpriam com o devido 

combinado, pois existiam cartas “compradas” e muitos navios, eram liberados para 

atracarem e partirem dos portos, sem condições sanitárias que lhe permitissem a 

viagem, o que fez das propostas firmadas na Conferência de Paris não terem sucesso 

absoluto. 
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  No Brasil, após a Revolta da Vacina, marco da oposição do povo às políticas 

públicas de saúde coletiva, com a imposição da vacina contra a varíola, temos a 

fundação de alguns órgãos de vigilância sanitária no país, e regulamentação nesta área, 

apesar de existirem órgãos antes desse episódio, que não lograram sucesso na 

imunização, prevenção e cura da população, pois as políticas públicas adotadas em 

matéria de vigilância sanitária não alcançavam aquilo que pretendiam: o bem – estar 

social e da saúde dos cidadãos.  

 Após o reconhecimento internacional de Oswaldo Cruz, que ganhara a medalha 

de ouro em Berlim, durante o XIV Congresso Internacional de Higiene e Demografia 

pelo Projeto de Obrigatoriedade de Vacinação tem nas políticas sanitárias 

governamentais adotadas daí em diante algo que chama muito atenção e contribui para o 

êxito da prevenção e doenças e imunização a população: a publicidade de campanhas de 

vacinação e das medidas sócio-educativas que levam a conscientização da população 

para que mudando seus hábitos, ou adotando novas práticas sem eu dia a dia, possam 

contribuir para a profilaxia e redução e danos. 

 Como exemplo de publicidade de campanha de imunização citaremos 

primeiramente a campanha nacional de vacinação contra a varíola, em 1966, pelo 

Decreto Nº 59.153/66, sessenta e dois anos após a Revolta de 1904. A campanha de 

1966 foi prontamente acolhida pelo povo Brasileiro, que era imunizado em locais 

públicos. Como praças, escolas e hospitais. O sucesso da campanha rendeu ao Brasil o 

certificado internacional da erradicação da varíola em 1973
74

. 

 Em 1971, após reiterados surtos de poliomielite no Brasil, o Ministério da Saúde 

lançou o Plano de Controle da Poliomielite. A campanha existe até os dias de hoje, 

possuindo grande aceitação a população, com dias nacionais de vacinação e com a 

figura do ZÉ GOTINHA, a logomarca da campanha de imunização que conquistou 

milhares de crianças brasileiras na luta contra esta doença
75

. 

 Como medidas socioeducativas escolhemos citar o combate a DENGUE. Que 

tem no estado do Rio de Janeiro, um intenso apelo, a fim de que a população fluminense 

se conscientize e colabore com a luta contra a temida doença transmitida pelo mosquito 

AEDES AEGYPTI.  Na luta contra a DENGUE temos a visita de fiscais sanitários, e 

voluntários que percorrem casas em variados bairros e orientam como evitar a presença 
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deste mosquito nas residências. Assim como eliminam focos da doença, quando 

existentes. 

  Com o decreto que estabelecia a obrigatoriedade da vacina contra a varíola em 

toda a extensão do nosso país, a Revolta em 1904 e a decretação do estado de sítio por 

conta desta, bem como a suspensão da obrigatoriedade da imunização, a população 

acaba por ver com outros olhos as campanhas de saúde pública e a melhora na 

qualidade de vida, assim como  a diminuição e óbitos,  por conta das doenças que agora 

poderiam ser prevenidas, sem  obrigatoriedade e violência como antes eram entendidas.  

 Em 1920 foi criado pelo Decreto-Lei 3.987, o Departamento Nacional de Saúde 

Pública (DNSP), tentando centralizar os serviços de vigilância sanitária no país. Após 

três anos com o Decreto nº 16.300, as atribuições do DNSP foram definidas e 

regulamentadas, como por exemplo, a fiscalização de estabelecimentos destinados a 

infância, maternidade, hospitais, escolas, e a defesa sanitária marítima e fluvial. 

Segundo COSTA & ROZENFELD
76

 esse regulamento incorporou a expressão 

vigilância sanitária, para o controle sanitário de pessoas doentes ou suspeitas de 

moléstias transmissíveis e de estabelecimentos comerciais e de interesse sanitário.  

 Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde (Lei nº 1.920/1953), mantendo em sua 

estrutura o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina (SNFM) e o Serviço de Saúde 

dos Portos. A fim de se realizar análises e estabelecer padrões.  No ano seguinte criou-

se o Laboratório Central de Controle de Drogas e Medicamentos (LCCDM).  

 Ainda na mesma obra, COSTA & ROZENFELD
77

 relatam que no início do 

governo militar (1964) houve um aumento da abrangência do campo de ação da 

vigilância sanitária - VISA, com a incorporação de novos objetos e práticas de controle 

para permitir e acompanhar o crescimento da produção e do consumo de produtos e 

serviços de interesse sanitário. No final da década de 1960 consolidou-se o conceito de 

vigilância no controle de doenças transmissíveis e o termo VISA passou a denominar o 

conjunto de ações nas áreas de portos e fronteiras do país.  

 O Estado do Rio de Janeiro possui sem dúvidas um histórico diferenciado 

quanto à sua atividade na VISA em relação aos outros estados, pois até a fundação de 

Brasília foi a capital do país (1763 a 1960). Sendo assim, aqui eram desenvolvidas todas 

as atividades da VISA, de baixa a alta complexidade.  
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 Na condição de Estado, parte dos órgãos de controle federal é transferida para 

Brasília, restando ainda recurso humano e estrutura. O novo estado da Guanabara 

existiu até 1975, quando é incorporado ao novo estado do Rio de Janeiro, como capital 

estadual. A partir desse momento, as ações da VISA são reestruturadas para atender à 

nova organização. A infraestrutura já existente no estado da Guanabara favoreceu o 

desenvolvimento das ações da VISA no novo Estado, que refletiu no processo de 

amadurecimento dessas atividades ao longo dos anos.  

 O desenvolvimento das políticas para o sistema de saúde levou o estado do Rio 

de Janeiro e municípios a adotarem o planejamento estratégico para implementar a 

descentralização das ações em VISA e do sistema único de saúde (SUS). O processo de 

planejamento da descentralização das ações da VISA tem se desenvolvido na medida do 

aprofundamento e assimilação dessas políticas pelos sistemas estaduais e municipais. 

Isto nos leva a refletir que as estratégias de indução federal podem ter impacto sobre a 

produção de políticas relativas a VISA nas demais esferas de governo.  

  Na década de 1970, ocorreram várias denúncias sobre as práticas 

comerciais da indústria farmacêutica, sendo instaurada a CPI (Comissão Parlamentar de 

Inquérito) do Consumidor. O Poder Executivo encaminhou ao Congresso o anteprojeto 

que originou a Lei nº 6.360/1976, chamada Lei da Vigilância Sanitária, que regula as 

operações industriais a que se sujeitam os medicamentos, as drogas, os insumos 

farmacêuticos, os correlatos, os cosméticos, os produtos de higiene e os perfumes, os 

saneantes as embalagens e rotulagens, os estabelecimentos produtores, os meios de 

transporte e a propaganda. A lei consagrou a Vigilância como atividade permanente, 

fundamentada no controle de qualidade e atribuiu ao produtor à responsabilidade de 

informar sobre reações adversas aos medicamentos, em suas bulas
78

.  

 Em 1973 é formulado o Programa Nacional de Imunizações – PNI, cujos 

objetivos imediatos são o controle do sarampo, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche 

e poliomielite, priorizando as áreas urbanas e as áreas rurais de acesso mais fácil, em 

todo território nacional. O decreto nº 78.231 de 12 de agosto de 1976 regulamenta a Lei 

nº 6.259 de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de 

Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece 

normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências. 
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 Ainda em 1976 é criada a nova estrutura do Ministério da Saúde (Decreto nº 

79.056/1976), e o controle sanitário passa a ser de responsabilidade da Secretaria 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).
79

 E em 1977, temos a Lei 6.437, que “(...) 

configura as infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, 

e dá outras providências” de acordo com a justificativa desta Lei. 

 Segundo LUCCHESE
80

 (2001) a legislação da década de 1970, que conformou 

os fundamentos jurídicos do arranjo da VISA, não continha a ideia de um sistema, 

apesar de ter dividido, entre os níveis federal e estadual, as competências necessárias à 

intervenção estatal nessa área. Essa legislação referia-se principalmente à vigilância de 

produtos, cujas ações foram razoavelmente descentralizadas e distribuídas entre as 

esferas estadual e federal. As competências dos municípios não estavam definidas e 

anos mais tarde observou-se a necessidade da participação dos municípios nos assuntos  

procedimentos da VISA  

 Como descrito por COSTA & ROZENFELD
81

, instalado o primeiro governo 

civil pós-ditadura militar, em 1985, uma equipe de sanitaristas assume pela primeira vez 

o órgão nacional da VISA. Ocorre uma ação compartilhada com os profissionais das 

Secretarias Estaduais de Saúde, na busca da ruptura do modelo autoritário e 

centralizador da Vigilância. Anos mais tarde foram, ainda, estabelecidas normas para 

publicidade do fumo e para pesquisa em seres humanos (Resolução nº 1/1988).  

 A partir de 1988, a nova Constituição reconhece a saúde como direito social de 

todos os brasileiros, e define obrigações nos três níveis de governo da federação. Em 

1990 foram editadas as Leis nº 8.080 e nº 8.142, que regulamentam as ações e os 

serviços de saúde. Esse conjunto é conhecido como Lei Orgânica de Saúde. Neste 

momento o Sistema Único de Saúde (SUS) é definido legalmente, na Lei 8.080, no seu 

Art. 4º como: “O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por instituições 

públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público”. 
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 Para LEME MACHADO
82

 não há incompatibilidade nem há o que se confundir 

as diretrizes gerais fixadas pelo Estado com a execução da tarefa sanitária por outras 

unidades federativas, senão vejamos: 

 “Não é de se confundir, contudo, a possibilidade federal de 

fixar diretrizes gerais, com a execução dessa tarefa sanitária. A 

estrutura constitucional do município brasileiro assegura-lhe 

autonomia para organizar os serviços públicos de interesse 

local (art. 30, V). Assim, a União não está obrigada a executar 

as tarefas de limpeza pública, coleta, transporte e disposição de 

resíduos sólidos. Entretanto, dado a importância ambiental da 

matéria com  reflexos direitos na saúde da população, 

entendemos que a União não pode se alhear da função de traçar 

normas amplas e adaptáveis a realidade nacional”. 

  

 Falemos agora da vigilância na fiscalização sanitária em nível federal, nos atuais 

tempos. 

 

5.1. ANVISA e a fiscalização sanitária do Estado 

 Ainda, em sua obra COSTA & ROZENFELD
83

 relatam que após 1988 

produziu-se intensa atividade regulatória devido à nova Constituição Federal e também 

à criação do Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL), que demandou intenso 

trabalho de harmonização das normas relativas, principalmente a qualidade de produção 

e boas práticas de fabricação entre os países membros. 

  Em 1999 é criada a Lei nº 9.782, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), em substituição à Secretaria Nacional, com a finalidade 

institucional, no seu Art. 6º de:  

“(...) promover a proteção da saúde da população, por 

intermédio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos a VISA, 

inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 
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tecnologias a eles relacionados, bem como do controle de 

portos, aeroportos e fronteiras”.  

 

 A regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei Orgânica 

de Saúde, inicia o processo de descentralização das ações de saúde, inclusive a VISA.  

 De acordo com COHEN, MOURA & TOMAZELLI
84

 assim como 

LUCCHESE
85

 este processo vem se desenvolvendo lentamente, pois necessita da 

edição de normas que amparem suas ações. Desde a sua criação foram publicadas as 

normas operacionais do SUS que são instrumentos de regulação do processo de 

descentralização e que tratam dos aspectos da divisão de responsabilidades, relações 

entre gestores e critérios de transferência de recursos federais para estados e municípios.  

 Em 1990, o PNI é transferido pra a responsabilidade da  Fundação Nacional 

de Saúde – Funasa, órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma das instituições do 

Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de ações de 

saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável 

por formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as 

ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental
86

.   

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), agência reguladora, criada 

pela Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999, é uma autarquia em regime especial, integrante 

da Administração Pública Federal Indireta, sendo que este relacionamento é regulado 

por Contrato de Gestão, onde impera independência financeira e administrativa do 

órgão público, e estabilidade de seus dirigentes durante o exercício de seu mandato. 

 A Agência possui muitas competências, dentre as quais podemos citar coordenar 

o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; cancelar a autorização, inclusive a especial, 

de funcionamento de empresas, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco 

iminente à saúde, dentre outras previstas expressamente no Regulamento da ANVISA. 

Suas incumbências são a regulamentação, o controle e a fiscalização de produtos e 

serviços que envolvam risco à saúde pública. 
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 Na estrutura da administração pública federal, a ANVISA encontra-se vinculada 

ao Ministério da Saúde e integra o Sistema Único de Saúde (SUS), absorvendo seus 

princípios e diretrizes e regras. 

 A missão da ANVISA, de acordo com seu site oficial, é 

 “Proteger e promover a saúde da população garantindo a segurança sanitária de 

produtos e serviços e participando da construção de seu acesso". 

 De acordo com pesquisa realizada no sítio da ANVISA, são, dentre vários 

outros, alguns dos serviços submetidos ao controle e fiscalização sanitária
87

:  

• aqueles voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, os 

realizados em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem 

como aqueles que impliquem a incorporação de novas tecnologias; 

• as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos 

envolvidos em todas as fases de seus processos de produção dos bens e produtos 

submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos 

resíduos. 

 Independentemente da regulamentação acima, a Agência poderá incluir outros 

produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, 

alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, todos os assuntos, 

desde o produtor, os serviços, e as matérias que de alguma forma digam respeito à saúde 

pública, são de interesse da referia agência reguladora. 

 A estrutura organizacional interna da ANVISA está formada por:  Diretoria 

Colegiada; Diretoria de Gestão Institucional; Diretoria de Regulação sanitária; Diretoria 

de Autorização e Registros Sanitários; Diretoria de Coordenação e Articulação do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; Diretoria de Controle e Monitoramento 

Sanitário; Gerências de Vínculo Direto; Gerências - Gerias de Gestão Operacional; 
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Gerências Gerais de Processos Organizacionais; Assessorias; Núcleos; Procuradoria; 

Auditoria Interna; Corregedoria; Ouvidoria.    

 O mandato de seus dirigentes, no total de cinco, é de três anos. As decisões da 

agência são tomadas pela diretoria colegiada, por maioria simples. Um desses cinco 

diretores é o diretor-presidente, sendo designado pelo Presidente da República. 

 A finalidade institucional da Agência, de acordo com seu sítio oficial, é 

promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da 

produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 

inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 

relacionados. Além disso, a Agência exerce o controle de portos, aeroportos e fronteiras 

e a interlocução junto ao Ministério das Relações Exteriores e instituições estrangeiras 

para tratar de assuntos internacionais na área de vigilância sanitária. 

 A Agência dispõe também de uma Ouvidoria, onde um canal de comunicação 

por meio do qual a população se manifesta e a Instituição responde. Qualquer cidadão 

pode entrar em contato com a Ouvidoria, para enviar denúncias, reclamações, críticas 

ou sugestões, por meio do sistema ANVISATENDE, em que há prioridade para 

denúncias e reclamações, mas também recebe e acompanha pedidos de informação, 

sugestões, solicitações e elogios
88

.  Essa comunicação pode ser feita pelo telefone, 

através de uma Central de atendimento, ou por e-mail, onde o cidadão pode cadastrar 

uma mensagem. Vale ressaltar que nessa comunicação do cidadão com a Agência 

Reguladora, há a possibilidade de anonimato e sigilo
89

.  

 Passaremos ao exame de algumas medidas fiscalizadoras no próximo item. 

 

5.2. Medidas fiscalizadoras da ANVISA 

 A vigilância sanitária atinge sem dúvida, a vida de todos os cidadãos, pois sua 

função reguladora obriga os particulares a se submeterem à supremacia do interesse 

público sobre o privado, a fim de que a ordem social e da saúde seja manutenida, 

visando o bem-estar e a qualidade da coletividade. Não se pode atribuir à ANVISA o 

papel meramente fiscalizador do Estado em vigilância sanitária, pois a atuação e a 

proposta desse órgão vão além de fiscalizar; ele pensa, idealiza, mantém e projeta 

                                                           
88

 Para maiores informações visitar: Sítio da ANVISA: www.anvisa.gov.br. 
89

 Para maiores informações visitar: Sítio da ANVISA: www.anvisa.gov.br. Número do telefone da 

ANVISA atende. 0800 6429 782. 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Agencia/Assunto+de+Interesse/Estrutura+Organizacional/Diretoria+Colegiada
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Agencia/Assunto+de+Interesse/Estrutura+Organizacional/Diretoria+Colegiada
http://www.anvisa.gov.br/
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planos, funções, políticas e medidas protetivas, profiláticas para o bem de todos, sendo 

de atuação muito ampla. 

 No âmbito federal, como já citamos, temos a Lei 6.437/77, que configura 

infrações à legislação sanitária federal.  

 Os processos administrativos sanitários objetivam apurar as infrações à 

legislação sanitária, e tem início com a lavratura do auto de infração sanitária, que tem 

sua forma e requisitos no Art. 13 da Lei 6.437/77. O descumprimento dos requisitos 

leva a nulidade do Auto de Infração Sanitária. 

 Para se apurar a infração sanitária, faz-se necessário observar o devido processo 

legal, com uma série de garantias asseguradas ao investigado, não podendo o fiscal 

sanitário lavrar o auto sem observar esses requisitos. 

 Por exemplo, o contraditório e a ampla defesa devem ser respeitados bem como 

o direito à publicidade dos atos praticados, à motivação das decisões, ao direito de 

recurso a uma instância superior, à impessoalidade. 

Tais garantias são imprescindíveis para prevenir qualquer abuso na fiscalização da 

vigilância sanitária, principalmente, em sua fase inicial, quando é lavrado o auto pelo 

fiscal sanitário. 

 O correto, seria a visita do Fiscal Sanitário ao estabelecimento e, sendo 

verificadas irregularidades, seria feita apenas uma orientação, pedido de correção do 

que se observa de errado com a finalidade de promover a educação e a cidadania em 

matéria de vigilância sanitária. Somente num retorno do Fiscal Sanitário permanecendo 

os erros na casa ou estabelecimento comercial, é que seria lavrado o auto de infração e, 

assim, uma advertência poderia transformar-se, mais tarde, em uma multa, e até 

interdição. 

  Entretanto a que se ajustar às medidas às fases em que ocorreram as 

irregularidades, assim como ao risco iminente em certos casos não há possibilidade do 

fiscal fazer uma advertência e dar uma orientação prévia. Deverá partir de imediato para 

a lavratura do auto de infração, de acordo com o Art. 2º Da Lei 6.437/77, sem prejuízo 

de sanções de natureza cível ou penal cabíveis. 

 E nesse auto de infração deveria constar a exata descrição da infração (conduta) 

e a menção ao dispositivo legal transgredido, de acordo com a Lei 6.437/77 e a 

resolução e Diretoria Colegiada - RDC, 205/05, da Anvisa. No Auto de Infração, o 
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servidor, o Fiscal Sanitário deverá mencionar o risco sanitário encontrado em sua visita, 

a gravidade de fato observada, e seu perigo e consequências para a saúde pública. 

 A defesa ou impugnação do Auto de Infração se dá em 15 dias da notificação, 

que poderá ser feita pessoalmente, por correio ou por edital. Quando houver a 

condenação, a aplicação da penalidade ao infrator será de acordo com o artigo 2º da Lei 

6437/77, a saber:  

 “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; (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). 

 

 Haverá extinção do processo Administrativo Sanitário quando ocorrer a nulidade 

do Auto de Infração Sanitária, a insubsistência dos fatos descritos no Auto, ausência de 

prova material, quitação do débito e a prescrição punitiva e intercorrente da infração. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9695.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9695.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9695.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9695.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9695.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9695.htm#art2
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 As penalidades devem observar o risco sanitário oferecido pela infração, os 

antecedentes do infrator e sua capacidade econômica, bem como as circunstâncias 

agravantes e atenuantes, prevista no parágrafo 1º, do Art. 2º da Lei 6437/77. 

 Os recursos desses processos deverão ser feitos no prazo de 20 dias à Diretoria 

Colegiada da ANVISA, que será dirigido à coordenação de contencioso Administrativo-

Sanitário da Agência Reguladora, que pode reconsiderar ou manter, no todo ou em parte 

a decisão. Sendo mantida a decisão, o recurso é encaminhado à Diretoria Colegiada para 

analisar matéria não reformada
90

.  

 Importante salientar, entretanto, que as multas são recolhidas a conta do Fundo 

nacional de Saúde ou às Repartições Fazendárias dos Estados, distrito Federal e dos 

Territórios, conforme a jurisdição administrativa de acordo com o Art. 33 da Lei 

6.437/77. 

 Outro fato importante que não pode ser ignorado é a prescrição dos delitos 

administrativo-sanitários. Vejamos no próximo tópico. 

 

5.3.  Prescrição do ilícito administrativo-sanitário 

 Vale lembrar sobre a prescrição nos delitos administrativo-sanitários previsto no 

artigo 38 da Lei Federal 6.437/77, conforme segue: 

    “Art. 38. As infrações às disposições legais e   

    regulamentares de ordem sanitária prescrevem em 5  

    (cinco) anos.  

§ 1º A prescrição interrompe-se pela notificação, ou outro ato 

da autoridade competente, que objetive a sua apuração e 

consequente imposição de pena. 

§ 2º NÃO CORRE O PRAZO PRESCRICIONAL  ENQUANTO 

HOUVER PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE 

DECISÃO”.  (grifos nossos). 

 Tem-se assim, o prazo de cinco anos para iniciar-se o auto de infração para 

apurar o ilícito praticado ou infração sanitária, que se não observado ocorre à prescrição 

do jus puniendi estatal. 

                                                           
90

 Ver sítio da ANVISA: www.anvisa.gov.br. TITO, Bianca Zimon Giacomini Ribeiro. O Processo 

Administrativo – Sanitário no Âmbito Federal. Procedimentos da Lei 6.437/77 e da RDC 205/05. Acesso 

em: 25/02/2013. 

 

http://www.anvisa.gov.br/
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 Entretanto, é importante destacar que pelo Art. 38, §2º da Lei Federal 6.437/77 

ao se lavrar o auto e instaurar o processo administrativo a infração sanitária é 

imprescritível nesse interregno. Portanto, fica sobrestado o feito até o julgamento do 

auto, conforme segue no Art. 12: 

 “Art. 12 As infrações sanitárias serão apuradas no processo 

administrativo próprio, iniciado com a lavratura de auto de 

infração, observados o rito e prazos estabelecidos nesta Lei.” 

 

 Portanto, conforme a legislação sobre o tema, a prescrição do ilícito 

administrativo-sanitário é de cinco anos e quando da instauração do processo 

administrativo tornar-se-á a infração sanitária imprescritível. 
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VI- Conclusão 

  

 Procuramos demonstrar em nosso trabalho a preocupação e a demanda 

existentes no campo do direito sanitário e do direito à saúde em nosso país, desde o 

Império, passando pela Primeira República, na qual existia uma Justiça Sanitária e onde 

eclodiu a Revolta da Vacina em 1904, com a obrigatoriedade da imunização contra a 

varíola, bem como medidas severas por parte do Governo de então relativas ao 

sanitarismo, assim como a evolução em matéria de saúde pública até os dias de hoje, 

com o espaço existente no direito administrativo e na seara judiciária para ações, 

discussões e progressos nesta matéria. Houve também transformações históricas e de 

cidadania, em face das medidas que são adotadas no campo da saúde pública e estão em 

constante progresso. 

 Acreditamos que toda problemática e discussão do direito sanitário e do direito   

sa de devem estar calcadas nos princípios de dignidade da pessoa  umana, em especial 

na universalidade e na isonomia, entendidos como igualdade de acesso a serviços e 

ações de sa de.  endo necessário em nosso entender, que o Judiciário se mostre 

acessível a todos, e que possa atender aos interesses da população que nele busca 

soluções para seus problemas. 

 Em que pese, hoje, o Brasil ser uma referência, mundial em planos de 

imunização e prevenção de doenças, nosso país ainda enfrenta problemas de ordem 

sanitária, em grandes e pequenas cidades, pela má distribuição de renda, falta de 

urbanização e saneamento adequados, que permitam qualidade de vida de muitos 

brasileiros, e políticas calcadas apenas em interesses particulares de representantes 

eleitos pelo povo, que acabam, muitas vezes desrespeitando a universalidade, a 

isonomia e o direito à moradia e à saúde. 

 Faz-se necessário, em nosso entender, a maior captação de recursos para 

investimento nessa área, seja no sentido científico, por pesquisas; no sentido processual, 

para o acesso do público em geral ao judiciário, a fim de obter respostas para as suas 

necessidades e demandas; e também no sentido normativo, para que nunca fuja da 

criação do legislador a observação à proteção e aos limites da saúde pública, a fim de se 

promover o progresso da nação com estrita observância dos direitos fundamentais 

almejados em nossa Carta Magna. 
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 Concluímos também que a propaganda em educação sanitária e incentivo à 

imunização de pessoas e ambientes deve ser diuturna. A um para que a prevenção seja a 

maior aliada no combate às doenças, como também, no momento de necessidade de 

imunização obrigatória, a população entenda sua importância e possa aderir às 

campanhas de vacinação por livre e espontânea vontade, sem nenhuma rejeição. 

Para maiores conclusões e entendimentos convidamos a todos a uma leitura 

completa da deste trabalho. 
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http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia/!ut/p/c5/rZDdtkJQFI%09WfxQPUXmKTS8K2E5JdyY0hRZL0d1BPfzrnvs65aM3Lb8wxx_pQhJ45Jk2RJ%097eiPiYHFKJIikdEtUR5AgCSNgJKsCth3wNi8U--.%09esnBG_ynDS9OhT_aSxSCGAf7-4k-ysdsD93Y1SkED791jIMdsJnr6gk4-%09sxjE9MJ9hG9QtsxZt95R-EXpm-oRnvpaSWHxigq1lW_Tas-%099DHmgR8qPC8KGCsSWk7TvNNrp9VpuDsP9dwMm69gXgurO03stXFzKNs2%095zw4bmQh23VdZmSi2hb1ja3Ls48Lc1tcZyzNwwGQal-%09K05OkdnoQaBfc81Qv8-%093OEi67x1KcTrJE2ZTluSdOb_PrZdRuspi4snHNsqGZpvH6lHPc8_XojZxf8T_8j%09VrXqqstWqFIjhdkMLRswgMZyxpQg1mmB6aguRixDyp-%09vyV_dOtUzedNpdAeaapc5bhvfw_1gw!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/anvis%09a+portal/anvisa/agencia/publicacao+agencia/competencias+gerais+da+anvisa+2
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http://www.anvisa.gov.br/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/prefeitura-%09mostra-documentos-e-transfere-responsabilidade-bombeiros.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/prefeitura-%09mostra-documentos-e-transfere-responsabilidade-bombeiros.html
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16) Lei 8.080/1990; 

17) Lei 9.782/99; 

18) Resolução 7 do CNJ; 

19) RE Nº 153.540-SP STF; 

20) Lei Estadual do Rio Grande do Sul nº 10.987 de 11 de agosto de 1997; 

21) Lei 8.142/1990. 
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Anexos 

Anexo I - Lei Nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N
o
 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975. 

 

Dispõe sobre a organização das ações de 

Vigilância Epidemiológica, sobre o 

Programa Nacional de Imunizações, 

estabelece normas relativas à notificação 

compulsória de doenças, e dá outras 

providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1º Consoante as atribuições que lhe foram conferidas dentro do Sistema 

Nacional de Saúde, na forma do artigo 1º da Lei nº 6.229, inciso I e seus itens a e d , de 

17 de julho de 1975, o Ministério da Saúde, coordenará as ações relacionadas com o 

controle das doenças transmissíveis, orientando sua execução inclusive quanto à 

vigilância epidemiológica, à aplicação da notificação compulsória, ao programa de 

imunizações e ao atendimento de agravos coletivos à saúde, bem como os decorrentes 

de calamidade pública. 

        Parágrafo único. Para o controle de epidemias e na ocorrência de casos de agravo à 

saúde decorrentes de calamidades públicas, o Ministério da Saúde, na execução das 

ações de que trata este artigo, coordenará a utilização de todos os recursos médicos e 

hospitalares necessários, públicos e privados, existentes nas áreas afetadas, podendo 

delegar essa competência às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

TÍTULO I 

Da Ação de Vigilância Epidemiológica 

        Art. 2º A ação de vigilância epidemiológica compreende as informações, 

investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de 

controle de doenças e de situações de agravos à saúde. 

        § 1º Compete ao Ministério da Saúde definir, em Regulamento, a organização e as 

atribuições dos serviços incumbidos da ação de Vigilância Epidemiológica, promover a 

sua implantação e coordenação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.259-1975?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6229.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6229.htm#art1
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        § 2º A ação de Vigilância Epidemiológica será efetuada pelo conjunto dos serviços 

de saúde, públicos e privados, devidamente habilitados para tal fim. 

TÍTULO II 

Do Programa Nacional de Imunizações 

        Art. 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de 

Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. 

        Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático 

e gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, 

subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais, em todo o território 

nacional. 

        Art. 4º O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e 

financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional e regional. 

        § 1º As ações relacionadas, com a execução do programa, são de responsabilidade 

das Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, ou órgãos e entidades equivalentes, 

nas áreas dos seus respectivos territórios. 

        § 2º O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações 

previstas no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional ou situações 

de emergência o justifiquem. 

        § 3º Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social, 

por intermédio da Central de Medicamentos, o esquema de aquisição e distribuição de 

medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais interessados. 

        Art. 5º O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será comprovado através 

de Atestado de Vacinação. 

        § 1º O Atestado de Vacinação será emitido pelos serviços públicos de saúde ou por 

médicos em exercício de atividades privadas, devidamente credenciados para tal fim 

pela autoridade de saúde competente. 

        § 2º O Atestado de Vacinação, em qualquer caso, será fornecido gratuitamente, 

com prazo de validade determinado, não podendo ser retido, por nenhum motivo, por 

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 

        § 3º Anualmente, para o pagamento do salário-família, será exigida do segurado a 

apresentação dos Atestados de Vacinação dos seus beneficiários, que comprovarem o 

recebimento das vacinações obrigatórias, na forma que vier a ser estabelecida em 

regulamento. 

        Art. 6º Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, 

poderão propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das 

vacinações, obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus territórios. 
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        Parágrafo único. As medidas de que trata este artigo serão observadas pelas 

entidades federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, no âmbito do respectivo 

Estado. 

TÍTULO III 

Da Notificação Compulsória de Doenças 

        Art. 7º São de notificação compulsória às autoridades sanitárias os casos suspeitos 

ou confirmados: 

        I - de doenças que podem implicar medidas de isolamento ou quarentena, de 

acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. 

        II - de doenças constantes de relação elaborada pelo Ministério da Saúde, para cada 

Unidade da Federação, a ser atualizada periodicamente. 

        § 1º Na relação de doenças de que trata o inciso II deste artigo será incluído item 

para casos de "agravo inusitado à saúde". 

        § 2º O Ministério da Saúde poderá exigir dos Serviços de Saúde a notificação 

negativa da ocorrência de doenças constantes da relação de que tratam os itens I e II 

deste artigo. 

        Art. 8º É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência 

de fato, comprovado ou presumível, de caso de doença transmissível, sendo obrigatória 

a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como aos 

responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e 

ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas em 

conformidade com o artigo 7º. 

        Art. 9º A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de 

notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei. 

        Art. 10. A notificação compulsória de casos de doenças tem caráter sigiloso, 

obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido. 

        Parágrafo único. A identificação do paciente de doenças referidas neste artigo, fora 

do âmbito médico sanitário, somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em 

caso de grande risco à comunidade a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento 

prévio do paciente ou do seu responsável. 

        Art. 11. Recebida a notificação, a autoridade sanitária é obrigada a proceder à 

investigação epidemiológica pertinente para elucidação do diagnóstico e averiguação da 

disseminação da doença na população sob o risco. 

        Parágrafo único. A autoridade poderá exigir e executar investigações, inquéritos e 

levantamentos epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais 

determinados, sempre que julgar oportuno visando à proteção da saúde pública. 
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        Art. 12. Em decorrência dos resultados, parciais ou finais, das investigações, dos 

inquéritos ou levantamentos epidemiológicos de que tratam o artigo 11 e seu parágrafo 

único, a autoridade sanitária fica obrigada a adotar, prontamente, as medidas indicadas 

para o controle da doença, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e 

ambiente. 

        Art. 13. As pessoas físicas e as entidades públicas ou privadas, abrangidas pelas 

medidas referidas no artigo 12, ficam sujeitas ao controle determinado pela autoridade 

sanitária. 

TÍTULO IV 

Disposições Finais 

        Art. 14. A inobservância das obrigações estabelecidas na presente Lei constitui 

infração da legislação referente à saúde pública, sujeitando o infrator às penalidades 

previstas no Decreto-lei nº 785, de 25 de agosto de 1969, sem prejuízo das demais 

sanções penais cabíveis. 

        Art. 15. O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério da Saúde, expedirá a 

regulamentação desta Lei. 

        Art 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

        Brasília, 30 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República. 

ERNESTO GEISEL  

José Carlos Seixas  

L. G. do Nascimento e Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.10.1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0785.htm
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Anexo II - Lei  Nº 9.782, de 26 de outubro de 1999. 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999. 

Regulamento 

Conversão da MPv nº 1.791, de 1998 

Vide Lei nº 11.972, de 2009 

Texto compilado 

Define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências. 

        Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória 

nº 1.791, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, 

Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição 

Federal, promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

        Art. 1º  O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de 

ações definido pelo § 1º do art. 6º e pelos arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, executado por instituições da Administração Pública direta e indireta 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de 

regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. 

        Art. 2º  Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: 

        I - definir a política nacional de vigilância sanitária; 

        II - definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

        III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse 

para a saúde; 

        IV - exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa 

atribuição ser supletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios; 

        V - acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipais de vigilância 

sanitária; 

        VI - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios; 
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        VII - atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; e 

        VIII - manter sistema de informações em vigilância sanitária, em cooperação com 

os Estados, o Distrito Federal e os     Municípios. 

        § 1º  A competência da União será exercida: 

        I - pelo Ministério da Saúde, no que se refere à formulação, ao acompanhamento e 

à avaliação da política nacional de vigilância sanitária e das diretrizes gerais do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária; 

        II - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, em conformidade com 

as atribuições que lhe são conferidas por esta Lei; e 

        III - pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, cujas áreas de 

atuação se relacionem com o sistema. 

        § 2º  O Poder Executivo Federal definirá a alocação, entre os seus órgãos e 

entidades, das demais atribuições e atividades executadas pelo Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária, não abrangidas por esta Lei. 

        § 3º  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fornecerão, mediante 

convênio, as informações solicitadas pela coordenação do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

CAPÍTULO II 

DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

        Art. 3º  Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia sob 

regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, 

prazo de duração indeterminado e atuação em todo território nacional. 

        Art. 3
o
  Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 

autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no 

Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território 

nacional. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        Parágrafo único.  A natureza de autarquia especial conferida à Agência é 

caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e 

autonomia financeira. 

        Art. 4º  A Agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe 

assegurada, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de 

suas atribuições. 

        Art. 5º  Caberá ao Poder Executivo instalar a Agência, devendo o seu regulamento, 

aprovado por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional. 
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        Parágrafo único.  A edição do regulamento marcará a instalação da Agência, 

investindo-a, automaticamente, no exercício de suas atribuições.(Revogado pela Medida 

Provisória nº 2.190, de 2001) 

        Art. 6º  A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde 

da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de 

produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos 

processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de 

portos, aeroportos e de fronteiras. 

        Art. 7º  Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto 

nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: 

        I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

        II - fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições; 

        III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e 

as ações de vigilância sanitária; 

        IV - estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, 

desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde; 

        V - intervir, temporariamente, na administração de entidades produtoras, que sejam 

financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos públicos, assim como nos 

prestadores de serviços e ou produtores exclusivos ou estratégicos para o abastecimento 

do mercado nacional, obedecido o disposto no art. 5º da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 

1977, com a redação que lhe foi dada pelo art. 2º da Lei nº 9.695, de 20 de agosto de 

1998; 

        VI - administrar e arrecadar a taxa de fiscalização de vigilância sanitária, instituída 

pelo art. 23 desta Lei; 

        VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e 

importação dos produtos mencionados no art. 6º desta Lei; 

        VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e 

importação dos produtos mencionados no art. 8
o
 desta Lei e de comercialização de 

medicamentos; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        VIII - anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados no art. 

8º desta Lei; 

        IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação; 

        X - conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de 

fabricação; 

        XI - exigir, mediante regulamentação específica, a certificação de conformidade no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação - SBC, de produtos e serviços sob o 
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regime de vigilância sanitária segundo sua classe de risco; (Revogado pela Medida 

Provisória nº 2.190, de 2001) 

        XII - exigir o credenciamento, no âmbito do SINMETRO, dos laboratórios de 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e outros de interesse para o controle de 

riscos à saúde da população, bem como daqueles que impliquem a incorporação de 

novas tecnologias;(Revogado pela Medida Provisória nº 2.190, de 2001) 

        XIII - exigir o credenciamento dos laboratórios públicos de análise fiscal no 

âmbito do SINMETRO; (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190, de 2001) 

        XIV - interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, 

controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação 

de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco 

iminente à saúde; 

        XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 

comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou 

de risco iminente à saúde; 

        XVI - cancelar a autorização de funcionamento e a autorização especial de 

funcionamento de empresas, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco 

iminente à saúde; 

        XVII - coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas por todos os 

laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios de controle de qualidade em 

saúde; 

        XVIII - estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e 

farmacológica; 

        XIX - promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia; 

        XX - manter sistema de informação contínuo e permanente para integrar suas 

atividades com as demais ações de saúde, com prioridade às ações de vigilância 

epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar; 

        XXI - monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distrital e municipais 

que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo-se os laboratórios 

oficiais de controle de qualidade em saúde; 

        XXII - coordenar e executar o controle da qualidade de bens e produtos 

relacionados no art. 8º desta Lei, por meio de análises previstas na legislação sanitária, 

ou de programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde; 

        XXIII - fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para o sistema e a 

cooperação técnico-científica nacional e internacional; 

        XXIV - autuar e aplicar as penalidades previstas em lei. 
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        XXV - monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, 

componentes, insumos e serviços de saúde, podendo para tanto: (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        a) requisitar, quando julgar necessário, informações sobre produção, insumos, 

matérias-primas, vendas e quaisquer outros dados, em poder de pessoas de direito 

público ou privado que se dediquem às atividades de produção, distribuição e 

comercialização dos bens e serviços previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal 

quando for o caso; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        b) proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou 

pessoas de direito público ou privado que se dediquem às atividades de produção, 

distribuição e comercialização dos bens e serviços previstos neste inciso, mantendo o 

sigilo legal quando for o caso; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        c) quando for verificada a existência de indícios da ocorrência de infrações 

previstas nos incisos III ou IV do art. 20 da Lei n
o
 8.884, de 11 de junho de 1994, 

mediante aumento injustificado de preços ou imposição de preços excessivos, dos bens 

e serviços referidos nesses incisos, convocar os responsáveis para, no prazo máximo de 

dez dias úteis, justificar a respectiva conduta; (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.190-34, de 2001) 

        d) aplicar a penalidade prevista no art. 26 da Lei n
o
 8.884, de 1994; (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXVI - controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da legislação sanitária, a 

propaganda e publicidade de produtos submetidos ao regime de vigilância 

sanitária; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXVII - definir, em ato próprio, os locais de entrada e saída de entorpecentes, 

psicotrópicos e precursores no País, ouvido o Departamento de Polícia Federal e a 

Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

XXVIII - fiscalizar a constituição das Comissões de Cadastro, Vigilância e 

Acompanhamento das Gestantes e Puérperas de Risco no âmbito do Sistema Nacional de 

Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da Gestante e Puérpera para Prevenção da 

Mortalidade Materna pelos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, conveniados ou 

não ao Sistema Único de Saúde - SUS. (Incluído pela Medida Provisória nº 557, de 

2011) Sem eficácia 

        § 1º  A Agência poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 

execução de atribuições que lhe são próprias, excetuadas as previstas nos incisos I, V, 

VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX deste artigo. 

        § 2º  A Agência poderá assessorar, complementar ou suplementar as ações 

estaduais, municipais e do Distrito Federal para o exercício do controle sanitário. 

        § 3º  As atividades de vigilância epidemiológica e de controle de vetores relativas a 

portos, aeroportos e fronteiras, serão executadas pela Agência, sob orientação técnica e 

normativa do Ministério da Saúde. 
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        § 4
o
  A Agência poderá delegar a órgão do Ministério da Saúde a execução de 

atribuições previstas neste artigo relacionadas a serviços médico-ambulatorial-

hospitalares, previstos nos §§ 2
o
 e 3

o
 do art. 8

o
, observadas as vedações definidas no § 

1
o
 deste artigo.(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 5
o
  A Agência deverá pautar sua atuação sempre em observância das diretrizes 

estabelecidas pela Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dar seguimento ao 

processo de descentralização da execução de atividades para Estados, Distrito Federal e 

Municípios, observadas as vedações relacionadas no § 1
o
 deste artigo. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 6
o
  A descentralização de que trata o § 5

o
 será efetivada somente após 

manifestação favorável dos respectivos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de 

Saúde. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        Art. 8º  Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, 

controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 

        § 1º  Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária 

pela Agência: 

        I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, 

processos e tecnologias; 

        II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, 

aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de 

medicamentos veterinários; 

        III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; 

        IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em 

ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; 

        V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico; 

        VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos 

e de diagnóstico laboratorial e por      imagem; 

        VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados; 

        VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou 

reconstituições; 

        IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos 

radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; 

        X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou 

não do tabaco; 
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        XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por 

engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação. 

        § 2º  Consideram-se serviços submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela 

Agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, 

os realizados em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, 

bem como aqueles que impliquem a incorporação de novas tecnologias. 

        § 3º  Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, submetem-se ao regime 

de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e 

procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e 

produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos 

respectivos resíduos. 

        § 4º  A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o 

controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

        § 5
o
  A Agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, inseticidas, 

medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de 

organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo 

Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.190-34, de 2001) 

        § 6
o
  O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização de ações 

previstas nas competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em casos 

específicos e que impliquem risco à saúde da população. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 7
o
  O ato de que trata o § 6

o
 deverá ser publicado no Diário Oficial da 

União. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 8º  Consideram-se serviços e instalações submetidos ao controle e fiscalização 

sanitária aqueles relacionados com as atividades de portos, aeroportos e fronteiras e nas 

estações aduaneiras e terminais alfandegados, serviços de transportes aquáticos, 

terrestres e aéreos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AUTARQUIA 

Seção I 

Da Estrutura Básica 

        Art. 9º  A Agência será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo contar, 

também, com um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de unidades 

especializadas incumbidas de diferentes funções. 
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        Parágrafo único.  A Agência contará, ainda, com um Conselho Consultivo, na 

forma disposta em regulamento. 

        Parágrafo único.  A Agência contará, ainda, com um Conselho Consultivo, que 

deverá ter, no mínimo, representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade científica e dos usuários, 

na forma do regulamento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

Seção II 

Da Diretoria Colegiada 

        Art. 10.  A gerência e a administração da Agência serão exercidas por uma 

Diretoria Colegiada, composta por até cinco membros, sendo um deles o seu Diretor-

Presidente. 

        Parágrafo único.  Os Diretores serão brasileiros, indicados e nomeados pelo 

Presidente da República após aprovação prévia do Senado Federal nos termos do art. 

52, III, "f", da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de três anos, 

admitida uma única recondução. 

        Art. 11.  O Diretor-Presidente da Agência será nomeado pelo Presidente da 

República, dentre os membros da Diretoria Colegiada, e investido na função por três 

anos, ou pelo prazo restante de seu mandato, admitida uma única recondução por três 

anos. 

        Art. 12.  A exoneração imotivada de Diretor da Agência somente poderá ser 

promovida nos quatro meses iniciais do mandato, findos os quais será assegurado seu 

pleno e integral exercício, salvo nos casos de prática de ato de improbidade 

administrativa, de condenação penal transitada em julgado e de descumprimento 

injustificado do contrato de gestão da autarquia. 

        Art. 13.  Aos dirigentes da Agência é vedado o exercício de qualquer outra 

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

        § 1º  É vedado aos dirigentes, igualmente, ter interesse direto ou indireto, em 

empresa relacionada com a área de atuação da Vigilância Sanitária, prevista nesta Lei, 

conforme dispuser o regulamento. 

        § 2º  A vedação de que trata o caput deste artigo não se aplica aos casos em que a 

atividade profissional decorra de vínculo contratual mantido com entidades públicas 

destinadas ao ensino e à pesquisa, inclusive com as de direito privado a elas vinculadas. 

        § 3º  No caso de descumprimento da obrigação prevista no caput e no § 1
o
 deste 

artigo, o infrator perderá o cargo, sem prejuízo de responder as ações cíveis e penais 

cabíveis. 

        Art. 14.  Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente representar 

qualquer pessoa ou interesse perante a Agência. 
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        Parágrafo único.  Durante o prazo estabelecido no caput é vedado, ainda, ao ex-

dirigente, utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em 

decorrência do cargo exercido, sob pena de incorrer em ato de improbidade 

administrativa. 

        Art. 15.  Compete à Diretoria Colegiada: 

        I - exercer a administração da Agência; 

        II - propor ao Ministro de Estado da Saúde as políticas e diretrizes governamentais 

destinadas a permitir à Agência o cumprimento de seus objetivos; 

        III - editar normas sobre matérias de competência da Agência; 

        IV - aprovar o regimento interno e definir a área de atuação, a organização e a 

estrutura de cada Diretoria; 

        V - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à vigilância sanitária; 

        VI - elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas atividades; 

        VII - julgar, em grau de recurso, as decisões da Diretoria, mediante provocação dos 

interessados; 

        VIII - encaminhar os demonstrativos contábeis da Agência aos órgãos 

competentes. 

        § 1º  A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, quatro diretores, 

dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no mínimo, 

três votos favoráveis. 

        § 2º  Dos atos praticados pela Agência caberá recurso à Diretoria Colegiada, com 

efeito suspensivo, como última instância administrativa. 

        Art. 15.  Compete à Diretoria Colegiada: (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.190-34, de 2001) 

        I - definir as diretrizes estratégicas da Agência; (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        II - propor ao Ministro de Estado da Saúde as políticas e diretrizes governamentais 

destinadas a permitir à Agência o cumprimento de seus objetivos; (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        III - editar normas sobre matérias de competência da Agência; (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        IV - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à vigilância sanitária; (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        V - elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas atividades; (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        VI - julgar, em grau de recurso, as decisões da Agência, mediante provocação dos 

interessados; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        VII - encaminhar os demonstrativos contábeis da Agência aos órgãos 

competentes. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 
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        § 1
o
  A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três Diretores, dentre 

eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará por maioria 

simples. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 2
o
  Dos atos praticados pela Agência caberá recurso à Diretoria Colegiada, com 

efeito suspensivo, como última instância administrativa. (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        Art. 16.  Compete ao Diretor-Presidente:  

        I - representar a Agência em juízo ou fora dele; 

        II - presidir as reuniões da Diretoria Colegiada; 

        III - cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada; 

        IV - decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as questões de urgência; 

        V - decidir em caso de empate nas deliberações da Diretoria Colegiada; 

        VI - nomear e exonerar servidores, provendo os cargos efetivos, em comissão e 

funções de confiança, e exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor; 

        VII - encaminhar ao Conselho Consultivo os relatórios periódicos elaborados pela 

Diretoria Colegiada; 

        VIII - assinar contratos, convênios e ordenar despesas. 

        Art. 16.  Compete ao Diretor-Presidente: (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.190-34, de 2001) 

        I - representar a Agência em juízo ou fora dele; (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        II - presidir as reuniões da Diretoria Colegiada; (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        III - decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as questões de 

urgência; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        IV - decidir em caso de empate nas deliberações da Diretoria Colegiada; (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        V - nomear e exonerar servidores, provendo os cargos efetivos, em comissão e 

funções de confiança, e exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em 

vigor; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        VI - encaminhar ao Conselho Consultivo os relatórios periódicos elaborados pela 

Diretoria Colegiada; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        VII - assinar contratos, convênios e ordenar despesas; (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        VIII - elaborar, aprovar e promulgar o regimento interno, definir a área de atuação 

das unidades organizacionais e a estrutura executiva da Agência; (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 
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        IX - exercer a gestão operacional da Agência. (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.190-34, de 2001) 

Seção III 

Dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas 

        Art. 17.  Ficam criados os Cargos em Comissão de Natureza Especial e do Grupo 

de Direção e Assessoramento Superiores - DAS, com a finalidade de integrar a estrutura 

da Agência, relacionados no Anexo I desta Lei. 

        Parágrafo único.  Os cargos em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento 

Superior serão exercidos, preferencialmente, por integrantes do quadro de pessoal da 

autarquia. 

        Art. 18.  Ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas 

de Vigilância Sanitária - FCVS de exercício privativo de servidores públicos, no 

quantitativo e valores previstos no Anexo I desta Lei.   (Revogado pela Lei nº 9.986, de 

18.7.2000) 

        § 1º  O Servidor investido em FCVS perceberá os vencimentos do cargo efetivo, 

acrescidos do valor da função para a qual tiver sido designado. (Revogado pela Lei nº 

9.986, de 18.7.2000) 

        § 2º  Cabe à Diretoria Colegiada da Agência dispor sobre a realocação dos 

quantitativos e distribuição das FCVS dentro de sua estrutura organizacional, 

observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o 

respectivo custo global estabelecidos no Anexo I. (Revogado pela Lei nº 9.986, de 

18.7.2000) 

      § 3º  A designação para a função comissionada de vigilância sanitária é 

inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de 

comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do 

servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a 

que se referem os incisos I, IV, VI e VIII, do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, com as alterações da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 

1997.  (Revogado pela Lei nº 9.986, de 18.7.2000) 

CAPÍTULO IV 

Do Contrato de Gestão 

        Art. 19.  A administração da Agência será regida por um contrato de gestão, 

negociado entre o seu Diretor-Presidente e o Ministro de Estado da Saúde, ouvido 

previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Orçamento e Gestão,  no prazo 

máximo de noventa dias seguintes à nomeação do Diretor-Presidente da autarquia. 

        Art. 19.  A Administração da Agência será regida por um contrato de gestão, 

negociado entre o seu Diretor-Presidente e o Ministro de Estado da Saúde, ouvidos 

previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no prazo máximo de cento e vinte dias seguintes à nomeação do Diretor-

Presidente da autarquia. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 
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        Parágrafo único.  O contrato de gestão é o instrumento de avaliação da atuação 

administrativa da autarquia e de seu desempenho, estabelecendo os parâmetros para a 

administração interna da autarquia bem como os indicadores que permitam quantificar, 

objetivamente, a sua avaliação periódica. 

        Art. 20.  O descumprimento injustificado do contrato de gestão implicará a 

exoneração do Diretor-Presidente, pelo Presidente da República, mediante solicitação 

do Ministro de Estado da Saúde. 

CAPÍTULO V 

Do Patrimônio e Receitas 

Seção I 

Das Receitas da Autarquia 

        Art. 21.  Constituem patrimônio da Agência os bens e direitos de sua propriedade, 

os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar. 

        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 

decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao patrimônio da Agência 

nos termos de decisão judicial. 
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        X - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas 

nos incisos I a IV e VI a IX deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, 

de 2001) 

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

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

        Art. 23.  Fica instituída a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária. 

        § 1º  Constitui fato gerador da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a 

prática dos atos de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária constantes 

do Anexo II. 

        § 2º  São sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput deste artigo as pessoas 

físicas e jurídicas que exercem atividades de fabricação, distribuição e venda de 

produtos e a prestação de serviços mencionados no art. 8º desta Lei. 

        § 3º  A taxa será devida em conformidade com o respectivo fato gerador, valor e 

prazo a que refere a tabela que constitui o Anexo II desta Lei. 

        § 4º  A taxa deverá ser recolhida nos prazos dispostos em regulamento próprio da 

Agência. 

        § 4º  A taxa deverá ser recolhida nos termos dispostos em ato próprio da 

ANVISA. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 5º  A arrecadação e a cobrança da taxa a que se refere este artigo poderá ser 

delegada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a critério da Agência, nos 

casos em que por eles estejam sendo realizadas ações de vigilância, respeitado o 

disposto no § 1º do art. 7º desta Lei. 

        § 6
o
  Os laboratórios instituídos ou controlados pelo Poder Público, produtores de 

medicamentos e insumos sujeitos à Lei n
o
 6.360, de 23 de setembro de 1976, à vista do 

interesse da saúde pública, estão isentos do pagamento da Taxa de Fiscalização de 

Vigilância Sanitária. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 7
o
  Às renovações de registros, autorizações e certificados aplicam-se as 

periodicidades e os valores estipulados para os atos iniciais na forma prevista no 

Anexo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 8
o
  O disposto no § 7

o
 aplica-se ao contido nos §§ 1

o
 a 8

o
 do art. 12 e parágrafo 

único do art. 50 da Lei n
o
 6.360, de 1976, no § 2

o
 do art. 3

o
 do Decreto-Lei n

o
 986, de 21 

de outubro de 1969, e § 3
o
 do art. 41 desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.190-34, de 2001) 

        Art. 24.  A Taxa não recolhida nos prazos fixados em regulamento, na forma do 

artigo anterior, será cobrada com os seguintes acréscimos: 
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        I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do 

vencimento, à razão de 1% ao mês, calculados na forma da legislação aplicável aos 

tributos federais; 

        II - multa de mora de 20%, reduzida a 10% se o pagamento for efetuado até o 

último dia útil do mês subsequente ao do seu vencimento; 

        III - encargos de 20%, substitutivo da condenação do devedor em honorários de 

advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa, que será 

reduzido para 10%, se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução. 

        § 1º  Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. 

        § 2º  Os débitos relativos à Taxa poderão ser parcelados, a juízo da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com os critérios fixados na legislação 

tributária. 

        Art. 25.  A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária será devida a partir de 

1º de janeiro de 1999. 

Art. 26.  A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária será recolhida em conta 

bancária vinculada à Agência. 

Seção II 

Da Dívida Ativa 

        Art. 27.  Os valores cuja cobrança seja atribuída por lei à Agência e apurados 

administrativamente, não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos em dívida ativa 

própria da Agência e servirão de título executivo para cobrança judicial, na forma da 

Lei. 

        Art. 28. A execução fiscal da dívida ativa será promovida pela Procuradoria da 

Agência. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais e Transitórias 

        Art. 29.  Na primeira gestão da Autarquia, visando implementar a transição para o 

sistema de mandatos não coincidentes: 

        I - três diretores da Agência serão nomeados pelo Presidente da República, por 

indicação do Ministro de Estado da Saúde; 

        II - dois diretores serão nomeados na forma do parágrafo único, do art. 10, desta 

Lei. 

        Parágrafo único.  Dos três diretores referidos no inciso I deste artigo, dois serão 

nomeados para mandato de quatro anos e um para dois anos. 
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        Art. 30.  Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a publicação 

de seu Regimento Interno, pela Diretoria Colegiada , estará extinta a Secretaria de 

Vigilância Sanitária. 

        Art. 30.  Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a publicação 

de seu regimento interno pela Diretoria Colegiada, ficará a Autarquia, automaticamente, 

investida no exercício de suas atribuições, e extinta a Secretaria de Vigilância 

Sanitária.(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        Art. 31.  Fica o Poder Executivo autorizado a: 

        I - transferir para a Agência o acervo técnico e patrimonial, obrigações, direitos e 

receitas do Ministério da Saúde e de seus órgãos, necessários ao desempenho de suas 

funções; 

        II - remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério da Saúde 

para atender as despesas de estruturação e manutenção da Agência, utilizando como 

recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e 

administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas 

previstos na Lei Orçamentária em vigor. 

        Art. 32.  Fica transferido da Fundação Oswaldo Cruz, para a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, bem 

como suas atribuições institucionais, acervo patrimonial e dotações 

orçamentárias.(Revogado pela Medida Provisória nº 2.190, de 2001) 

        Parágrafo único.  A Fundação Osvaldo Cruz dará todo o suporte necessário à 

manutenção das atividades do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, 

até a organização da Agência. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190, de 2001) 

       Art. 32-A.  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá, mediante 

celebração de convênios de cooperação técnica e científica, solicitar a execução de 

trabalhos técnicos e científicos, inclusive os de cunho econômico e jurídico, dando 

preferência às instituições de ensino superior e de pesquisa mantidas pelo poder público 

e organismos internacionais com os quais o Brasil tenha acordos de cooperação 

técnica. (Incluído pela Lei nº 12.090, de 2009).  

        Art. 33.  A Agência poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos nas 

áreas técnica, científica, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, 

observada a legislação em vigor. 

        Art. 34.  A Agência poderá requisitar, nos três primeiros anos de sua instalação, 

com ônus, servidores ou contratados, de órgãos de entidades integrantes da 

Administração Pública Federal direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as 

funções a serem exercidas. (Revogado pela Lei nº 9.986, de 18.7.2000) 

       § 1º  Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes à instalação da 

Agência, as requisições de que trata o caput deste artigo serão irrecusáveis, quando 

feitas a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, e desde que aprovadas pelo 

Ministros de Estado da Saúde e do Orçamento e Gestão. (Revogado pela Lei nº 9.986, 

de 18.7.2000) 

        § 2º  Quando a requisição implicar redução de remuneração do servidor 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2190-34.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2190-34.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2190-34.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12090.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9986.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9986.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9986.htm#art39


 

 

85 
 

requisitado, fica a Agência autorizada a complementá-la até o limite da remuneração do 

cargo efetivo percebida no órgão de origem.  (Revogado pela Lei nº 9.986, de 

18.7.2000) 

        Art. 35.  É vedado à ANVS contratar pessoal com vínculo empregatício ou 

contratual junto a entidades sujeitas à ação da Vigilância Sanitária, bem como os 

respectivos proprietários ou responsáveis, ressalvada a participação em comissões de 

trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não integrantes da sua 

estrutura organizacional. 

        Art. 36.  São consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse 

público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, as atividades relativas à 

implementação, ao acompanhamento e à avaliação de projetos e programas de caráter 

finalístico na área de vigilância sanitária, à regulamentação e à normatização de 

produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, imprescindíveis à 

implantação da Agência. (Vide Medida Provisória nº 155, de 23.12.2003)  (Revogado 

pela Lei 10.871, de 2004) 

        § 1º  Fica a ANVS autorizada a efetuar contratação temporária, para o desempenho 

das atividades de que trata o caput deste artigo, por período não superior a trinta e seis 

meses a contar de sua instalação. (Revogado pela Lei 10.871, de 2004) 

        § 2º  A contratação de pessoal temporário poderá ser efetivada à vista de notória 

capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum 

vitae.  (Revogado pela Lei 10.871, de 2004) 

        § 3º  As contratações temporárias serão feitas por tempo determinado e observado 

o prazo máximo de doze meses, podendo ser prorrogadas desde que sua duração não 

ultrapasse o termo final da autorização de que trata o § 1º. (Revogado pela Lei 10.871, 

de 2004) 

        § 4º  A remuneração do pessoal contratado temporariamente terá como referência 

valores definidos em ato conjunto da ANVS e do órgão central do Sistema de Pessoal 

Civil da Administração Federal (SIPEC). (Revogado pela Lei 10.871, de 2004) 

        § 5º  Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pela ANVS, o disposto nos 

arts. 5
o
 e 6

o
, no parágrafo único do art. 7

o
, nos arts. 8

o
, 9

o
, 10, 11, 12 e 16 da Lei n. 

8.745, de 9 de dezembro de 1993. (Revogado pela Lei 10.871, de 2004) 

        Art. 37.  O quadro de pessoal da Agência poderá contar com servidores 

redistribuídos de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. (Revogado pela Lei nº 

9.986, de 18.7.2000) 

        Art. 38.  Em prazo não superior a cinco anos, o exercício da fiscalização de 

produtos, serviços, produtores, distribuidores e comerciantes, inseridos no Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, poderá ser realizado por servidor requisitado ou 

pertencente ao quadro da ANVS, mediante designação da Diretoria, conforme 

regulamento. 

        Art. 39.  Os ocupantes dos cargos efetivos de nível superior das carreiras de 

Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, 

Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela Lei nº 8.691, de 

28 de julho de 1993, em exercício de atividades inerentes às respectivas atribuições na 

Agência, fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e 

Tecnologia - GDCT, criada pela Lei nº 9.638, de 20 de maio de 1998. (Revogado pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9986.htm#art39
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Medida Provisória nº 2.190, de 2001) 

        § 1º  A gratificação referida no caput também será devida aos ocupantes dos 

cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico em 

exercício de atividades inerentes às suas atribuições na Agência.(Revogado pela Medida 

Provisória nº 2.190, de 2001) 

        § 2º  A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia -

 GDCT, para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de 

Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criada pela Lei nº 

9.647, de 26 de maio de 1998, será devida a esses servidores em exercício de atividades 

inerentes às atribuições dos respectivos cargos na Agência.(Revogado pela Medida 

Provisória nº 2.190, de 2001) 

        § 3º  Para fins de percepção das gratificações referidas neste artigo serão 

observados os demais critérios e regras estabelecidos na legislação em vigor.(Revogado 

pela Medida Provisória nº 2.190, de 2001) 

        § 4º  O disposto neste artigo aplica-se apenas aos servidores da Fundação Osvaldo 

Cruz lotados no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde em 31 de 

dezembro de 1998, e que venham a ser redistribuídos para a Agência.(Revogado pela 

Medida Provisória nº 2.190, de 2001) 

        Art. 40.  A Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde, por intermédio de 

sua Consultoria Jurídica, mediante comissão conjunta, promoverão, no prazo de cento e 

oitenta dias, levantamento das ações judiciais em curso, envolvendo matéria cuja 

competência tenha sido transferida à Agência, a qual substituirá a União nos respectivos 

processos. 

        § 1º  A substituição a que se refere o caput, naqueles processos judiciais, será 

requerida mediante petição subscrita pela Advocacia-Geral da União, dirigida ao Juízo 

ou Tribunal competente, requerendo a intimação da Procuradoria da Agência para 

assumir o feito. 

        § 2º  Enquanto não operada a substituição na forma do parágrafo anterior, a 

Advocacia-Geral da União permanecerá no feito, praticando todos os atos processuais 

necessários. 

        Art. 41.  O registro dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 1976, e o Decreto-

Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, poderá ser objeto de regulamentação pelo 

Ministério da Saúde e pela Agência visando a desburocratização e a agilidade nos 

procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição 

de fiscalização das atividades de produção e circulação. 

        Parágrafo único.  A Agência poderá conceder autorização de funcionamento a 

empresas e registro a produtos que sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a 

mercadorias destinadas a mercados externos, desde que não acarrete riscos à saúde 

pública. 

        § 1
o
  A Agência poderá conceder autorização de funcionamento a empresas e 

registro a produtos que sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a mercadorias 

destinadas a mercados externos, desde que não acarretem riscos à saúde 

pública. (Renumerado do parágrafo único pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 
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        § 2
o
  A regulamentação a que se refere o caput deste artigo atinge inclusive a 

isenção de registro. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 3
o
  As empresas sujeitas ao Decreto-Lei nº 986, de 1969, ficam, também, 

obrigadas a cumprir o art. 2
o
 da Lei n

o
 6.360, de 1976, no que se refere à autorização de 

funcionamento pelo Ministério da Saúde e ao licenciamento pelos órgãos sanitários das 

Unidades Federativas em que se localizem. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-

34, de 2001) 

        Art. 41-A.  O registro de medicamentos com denominação exclusivamente 

genérica terá prioridade sobre o dos demais, conforme disposto em ato da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        Art. 41-B.  Quando ficar comprovada a comercialização de produtos sujeitos à 

vigilância sanitária, impróprios para o consumo, ficará a empresa responsável obrigada 

a veicular publicidade contendo alerta à população, no prazo e nas condições indicados 

pela autoridade sanitária, sujeitando-se ao pagamento de taxa correspondente ao exame 

e à anuência prévia do conteúdo informativo pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        Art. 42.  O art. 57 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de Outubro de 1969, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 57.  A importação de alimentos, de aditivos para alimentos e de substâncias 

destinadas a serem empregadas no fabrico de artigos, utensílios e equipamentos 

destinados a entrar em contato com alimentos, fica sujeita ao disposto neste Decreto-lei 

e em seus Regulamentos sendo a análise de controle efetuada por amostragem, a critério 

da autoridade sanitária, no momento de seu desembarque no país." (NR) 

        Art. 43.  A Agência poderá apreender bens, equipamentos, produtos e utensílios 

utilizados para a prática de crime contra a saúde pública, e a promover a respectiva 

alienação judicial, observado, no que couber, o disposto no art. 34 da Lei nº 6.368, de 

21 de outubro de 1976, bem como requerer, em juízo, o bloqueio de contas bancárias de 

titularidade da empresa e de seus proprietários e dirigentes, responsáveis pela autoria 

daqueles delitos. 

        Art. 44.  Os arts. 20 e 21 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 20.   ......................................................................." 

"Parágrafo único.  Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha em sua 

composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou 

terapêutico." (NR) 

"Art. 21.  Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros já 

registrados, desde que satisfaçam as exigências estabelecidas nesta Lei." (NR) 
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"§ 1º  Os medicamentos similares a serem fabricados no País, consideram-se registrados 

após decorrido o prazo de cento e vinte dias, contado da apresentação do respectivo 

requerimento, se até então não tiver sido indeferido. 

§ 2º  A contagem do prazo para registro será interrompida até a satisfação, pela empresa 

interessada, de exigência da autoridade sanitária, não podendo tal prazo exceder a cento 

e oitenta dias. 

§ 3º  O registro, concedido nas condições dos parágrafos anteriores, perderá a sua 

validade, independentemente de notificação ou interpelação, se o produto não for 

comercializado no prazo de um ano após a data de sua concessão, prorrogável por mais 

seis meses, a critério da autoridade sanitária, mediante justificação escrita de iniciativa 

da empresa interessada. 

§ 4º  O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois anos após a 

verificação do fato que deu causa à perda da validade do anteriormente concedido, salvo 

se não for imputável à empresa interessada. 

§ 5º  As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados e fabricados em 

Estado-Parte integrante do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, para efeito de sua 

comercialização no País, se corresponderem a similar nacional já registrado." 

        Art. 45.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 46.  Fica revogado o art. 58 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969. 

Congresso Nacional, em 26 de janeiro de 1999; 178º da Independência e 111º da 

República. 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Presidente 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.1.1999 

ANEXO I 

(Revogado pela Medida Provisória nº 2.190, de 2001) 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E 

FUNÇÕES COMISSIONADAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

  

UNIDADE 

CARGOS/ 

FUNÇÕES 

Nº 

DENOMINAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO 

NE/ 

DAS/ 

FG 

        

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0986.htm#art58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2190-34.htm#art15
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DIRETORIA 5 Diretor NE 

        

  5 Assessor Especial 102.5 

  3 Auxiliar 102.1 

        

GABINETE 1 Chefe de Gabinete 101.4 

        

  1 Procurador 101.5 

  1 Corregedor 101.4 

  1 Ouvidor 101.4 

  1 Auditor 101.4 

  17 Gerente-Geral 101.5 

  38 Gerente 101.4 

        

QUADRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

CÓDIGO/FCVS QTDE. VALOR 

FCVS-V 42 1.170,00 

FCVS-IV 58 855,00 

FCVS-III 47 515,00 

FCVS-II 58 454,00 

FCVS-I 69 402,00 

TOTAL 274 177.005,00 
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ANEXO II 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Fatos Geradores Valores em R$ Prazos para Renovação 

1. Autorização de funcionamento de 

empresa, para cada tipo de atividade 

    

1.1. Sobre a indústria de medicamentos 40.000 anual 

1.2. Sobre equipamentos e correlatos 20.000 anual 

1.3. Distribuidores de medicamentos, 

drogarias e farmácias 

15.000 anual 

1.3. Demais 10.000 anual 

2. Alteração ou acréscimo na autorização 

(tipo de atividade, dados cadastrais, 

6.600 indeterminado 

Fusão ou incorporação empresarial)     

3. Substituição de representante legal, 

resp. técnico ou cancelamento de 

autorização 

  

Isento 

  

indeterminado 

4. Certificação de boas práticas de 

fabricação e controle para cada 

estabelecimento ou unidade fabril, tipo de 

atividade e linha de produção/ 

comercialização 

    

4.1. No País e Mercosul     

4.1.1. Medicamentos 30.000 anual 

4.1.2. Equipamentos e correlatos 12.000 anual 

4.1.3. Demais 4.000 anual 

4.2. Outros países 37.000 anual 

5. Registro de     

5.1. Cosméticos 3.700 três anos 

5.2. Saneantes 11.700 três anos 



 

 

91 
 

5.3.1. Equipamentos, Aparelhos e 

Instrumentos 

65.000 três anos 

5.3.2. Outros (conj. de diagn. e bolsas de 

sangue) 

16.300 três anos 

5.4. Medicamentos     

5.4.1. Novos 80.000 cinco anos 

5.4.2. Similares 35.000 cinco anos 

5.4.3. Genéricos 10.600 cinco anos 

5.5. Alimentos e Bebidas 10.000 cinco anos 

5.6. Tobaco e Similares 100.000 anual 

6. Acréscimo ou Modificação no Registro     

6.1. Apresentação 1.800 indeterminado 

6.2. Concentração e Forma Farmacêutica 4.500 indeterminado 

6.3. Texto de bula, formulário de uso e 

rotulagem 

2.200 indeterminado 

6.4. Prazo de validade ou cancelamento Isento indeterminado 

6.5. Qualquer outro 8.100 indeterminado 

7. Isenção de registro 2.200 indeterminado 

8. Certidão, atestado, classificação 

toxicológica, extensão de uso, cota de 

comercialização por empresa de produto 

controlado demais atos declaratórios 

  

  

  

10.000 

  

  

  

indeterminado 

9. Desarquivamento de processo e 2ª via 

de documento 

2.200 indeterminado 

10. Anuência na notificação de 

publicidade de produtos para veiculação 

máxima de 6 meses 

  

8.800 

  

indeterminado 
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11. Anuência em processo de importação 

ou exportação para pesquisa clínica 

10.000   

12. Anuência para isenção de imposto e 

em processo de importação ou exportação 

de produtos. sujeito a Vigilância Sanitária. 

  

  

Isento 

  

  

indeterminado 

13. Anuência em processo de importação 

e exportação para fins de comercialização 

de produto sujeito a Vigilância Sanitária 

  

  

100 

  

  

indeterminado 

14. Colheita e transporte de amostras para 

análise de controle de produtos 

importados. 

- dentro do município 

- outro município no mesmo Estado 

- outra Estado 

  

  

150 

300 

600 

  

  

  

  

Indeterminado 

15. Vistoria para verificação de 

cumprimento de exigências sanitárias 

500 indeterminado 

16. Atividades de Controle Sanitário de 

Portos, Aeroportos e Fronteiras 

    

16.1. Emissão de Certificado de 

Desratização e Isenção de Desratização de 

Embarcação 

  

1000 

  

Indeterminado 

16.2. Emissão de Guia de Desembarque 

de Passageiros e Tripulantes de 

Embarcações Aeronaves e Veículos 

Terrestre de Trânsito internacional. 

  

  

500 

  

  

  

16.3. Emissão de Certificado de Livre 

Prática 

600 Indeterminado 

16.4. Emissão de Guia Traslado de 

Cadáver- em Embarcações Aeronaves e 

veículos terrestres em trânsito 

interestadual e internacional 

  

  

150 

  

  

indeterminado 

        Os valores da tabela ficam reduzidos, exceto 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, em: 

        a) 30% no caso de empresas médias tal qual definido pela Lei 9531 de 10 de 

dezembro de 1997; 
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        b) 60% no caso das pequenas empresas tal qual definido na Lei 9317de 5 de 

dezembro de 1996; 

        c) 90% no caso das micro empresas tal qual definido na Lei 9317 de 5 de dezembro 

de 1996. 

Obs: No caso de empresas que estejam em processo de instalação, a cobrança se 

realizará por auto-declaração, a ser comprovada no ano subseqüente, sem a qual o valor 

descontado passará a ser devido. 

ANEXO II 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

Vide Lei nº 11.972, de 2009 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Itens FATOS GERADORES 
Valores 

em R$ 

Prazo para 

Renovação 

1 
X X X 

1.1 Registro de alimentos, aditivos alimentares, bebidas, águas 

envasadas e embalagens recicladas 
6.000 Cinco anos 

1.2 Alteração, inclusão ou isenção de registro de alimentos 1.800 --- 

1.3 Revalidação ou renovação de registro de alimentos 6.000 Cinco anos 

1.4 Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada 

estabelecimento ou unidade fabril, por linha de produção de 

alimentos 

X 
Vide Lei nº 11.972, de 

2009 

1.4.1 No País e MERCOSUL X X 

1.4.1.1 Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Controle para 

cada estabelecimento ou unidade fabril, por tipo de 

atividade e linha de produção ou comercialização para 

indústrias de alimentos 

15.000 Anual 

1.4.2 Outros países 37.000 Anual 

2 
X X X 

2.1 Registro de cosméticos 2.500 Cinco anos 

2.2 Alteração, inclusão ou isenção de registro de cosméticos 1.800 --- 

2.3 Revalidação ou renovação de registro de cosméticos 2.500 Cinco anos 

2.4 Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada 

estabelecimento ou unidade fabril, por linha de produção de 

cosméticos 

X 
Vide Lei nº 11.972, de 

2009 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2190-34.htm#art6
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2.4.1 No País e MERCOSUL X X 

2.4.1.1 Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada 

estabelecimento ou unidade fabril por linha de produção de 

cosméticos, produtos de higiene e perfumes 

15.000 Anual 

2.4.2 Outros países 37.000 Anual 

3 X X X 

3.1 Autorização e autorização especial de funcionamento de 

empresa, bem como as respectivas renovações 
--- --- 

3.1.1 Indústria de medicamentos 20.000 --- 

3.1.2 Indústria de insumos farmacêuticos 20.000 --- 

3.1.3 Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, 

armazenadora, embaladora e reembaladora e demais 

previstas em legislação específica de medicamentos e 

insumos farmacêuticos 

15.000 Anual 

3.1.4 Fracionamento de insumos farmacêuticos 15.000 Anual 

3.1.5 Drogarias e farmácias 500 Anual 

3.1.6 Indústria de cosméticos, produtos de higiene e perfumes 6.000 --- 

3.1.7 

Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, 

armazenadora, embaladora, e reembaladora e demais 

prevista em legislação específica de cosméticos, produtos 

de higiene e perfumes 

6.000 --- 

3.1.8 Indústria de saneantes 
6.000 --- 

3.1.9 

Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, 

armazenadora, embaladora, e reembaladora e demais 

prevista em legislação específica de saneantes 

6.000 --- 

3.2 Autorização e autorização especial de funcionamento de 

farmácia de manipulação 
5.000 Anual 

4 
X X X 

4.1 Registro, revalidação e renovação de registro de 

medicamentos 
X X 

4.1.1 Produto novo 80.000 Cinco anos 

4.1.2 Produto similar 21.000 Cinco anos 

4.1.3 Produto genérico 6.000 Cinco anos 

4.1.4 Nova associação no País 21.000 --- 

4.1.5 Monodroga aprovada em associação 21.000 --- 

4.1.6 Nova via de administração do medicamento no País 21.000 --- 
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4.1.7 Nova concentração no País 21.000 --- 

4.1.8 Nova forma farmacêutica no País 21.000 --- 

4.1.9 Medicamentos fitoterápicos X X 

4.1.9.1 Produto novo 6.000 Cinco anos 

4.1.9.2 Produto similar 6.000 Cinco anos 

4.1.9.3 Produto tradicional 6.000 Cinco anos 

4.1.10 Medicamentos homeopáticos X X 

4.1.10.1 Produto novo 6.000 Cinco anos 

4.1.10.2 Produto similar 6.000 Cinco anos 

4.1.11 Novo acondicionamento no País 1.800 --- 

4.2 Alteração, inclusão ou isenção de registro de medicamentos 1.800 --- 

4.3 Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada 

estabelecimento ou unidade fabril, por linha de produção de 

medicamentos 

X 
Vide Lei nº 11.972, de 

2009 

4.3.1 No País e MERCOSUL X X 

4.3.2 Certificação de Boas Praticas de Fabricação de 

medicamentos e insumos farmacêuticos 
15.000 Anual 

4.3.3 Outros países 37.000 Anual 

4.3.4 Certificação de Boas Práticas de Distribuição e 

Armazenagem de medicamentos e insumos 

farmacêuticos por estabelecimento 

15.000 Anual 

5 X X X 

5.1 Autorização de Funcionamento X X 

5.1.1 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de armazenagem e distribuição de medicamentos, 

matérias-primas e insumos farmacêuticos em terminais 

alfandegados de uso público 

15.000 Anual 

5.1.2 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de armazenagem e distribuição de substâncias e 

medicamentos sob controle especial em terminais 

alfandegados de uso público 

15.000 Anual 

5.1.3 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de armazenagem e distribuição de cosméticos, 

produtos de higiene ou perfumes e matérias-primas em 

terminais alfandegados de uso público 

6.000 Anual 

5.1.4 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 6.000 Anual 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11972.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11972.htm#art1
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serviços de armazenagem e distribuição de produtos 

saneantes domissanitários e matérias-primas em terminais 

alfandegados de uso público 

5.1.5 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de armazenagem e distribuição de materiais e 

equipamentos médico-hospitalares e produtos de 

diagnóstico de uso "in vitro" (correlatos) em terminais 

alfandegados de uso público 

6.000 Anual 

5.1.6 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de armazenagem e distribuição de alimentos em 

terminais alfandegados de uso público 

6.000 Anual 

5.1.7 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços alternativos de abastecimento de água potável para 

consumo humano a bordo de aeronaves, embarcações e 

veículos terrestres que operam transporte coletivo 

internacional de passageiros 

6.000 Anual 

5.1.8 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de desinsetização ou desratização em embarcações, 

veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de 

fronteira, aeronaves, terminais portuários e aeroportuários 

de cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso público e 

estações e passagens de fronteira 

6.000 Anual 

5.1.9 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de limpeza, desinfecção e descontaminação de 

superfícies de aeronaves, veículos terrestres em trânsito por 

estações e passagens de fronteira, embarcações, terminais 

portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais 

aduaneiros de uso público e estação e passagem de 

fronteiras 

6.000 Anual 

5.1.10 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de limpeza e recolhimento de resíduos resultantes 

do tratamento de águas servidas e dejetos em terminais 

portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais 

aduaneiros de uso público e estações e passagens de 

fronteira 

6.000 Anual 

5.1.11 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de esgotamento e tratamento de efluentes 

sanitários de aeronaves, embarcações e veículos terrestres 

em trânsito por estações e passagens de fronteira em 

terminais aeroportuários, portuário e estações e passagens 

de fronteira 

6.000 Anual 

5.1.12 Autorização de funcionamento de empresas que prestam 

serviços de segregação, coleta, acondicionamento, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos resultantes de aeronaves, veículos 

terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, 

6.000 Anual 
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embarcações, terminais portuários e aeroportuários de 

cargas e viajantes, terminais alfandegados de uso público e 

estações e passagens de fronteira 

5.1.13 Autorização de funcionamento de empresas que operam a 

prestação de serviços, nas áreas portuárias, aeroportuárias e 

estações e passagens de fronteira, de lavanderia, 

atendimento médico, hotelaria, drogarias, farmácias e 

ervanários, comércio de materiais e equipamentos 

hospitalares, salões de barbeiros e cabeleleiros, pedicuros e 

institutos de beleza e congêneres 

500 Anual 

5.1.14 Autorização de funcionamento de empresas prepostas para 

gerir, representar ou administrar negócios, em nome de 

empresa de navegação, tomando as providências 

necessárias ao despacho de embarcação em porto (agência 

de navegação) 

6.000 Anual 

5.2 Anuência em processo de importação de produtos sujeito à 

vigilância sanitária 
X X 

5.2.1 Anuência de importação, por pessoa jurídica, de bens, 

produtos, matérias-primas e insumos sujeitos à vigilância 

sanitária, para fins de comercialização ou industrialização 

X X 

5.2.1.1 Importação de até dez itens de bens, produtos, matérias-

primas ou insumos 
100 --- 

5.2.1.2 Importação de onze a vinte itens de bens, produtos, 

matérias-primas ou insumos 
200 --- 

5.2.1.3 Importação de vinte e um a trinta itens de bens, produtos, 

matérias-primas ou insumos 
300 --- 

5.2.1.4 Importação de trinta e um a cinqüenta itens de bens, 

produtos, matérias-primas ou insumos 
1.000 --- 

5.2.1.5 Importação de cinqüenta e um a cem itens de bens, 

produtos, matérias-primas ou insumos 
2.000 --- 

5.3 Anuência de importação, por pessoa física, de materiais e 

equipamentos médico-hospitalares e de produtos para 

diagnóstico de uso "in vitro", sujeitos à vigilância sanitária, 

para fins de oferta e comércio de prestação de serviços a 

terceiros 

100 --- 

5.4 Anuência de importação, por hospitais e estabelecimentos 

de saúde privados, de materiais e equipamentos médico-

hospitalares e de produtos para diagnóstico de uso "in 

vitro", sujeitos à vigilância sanitária, para fins de oferta e 

comércio de prestação de serviços a terceiros 

100 --- 

5.5 Anuência de importação e exportação, por pessoa física, de 

produtos ou matérias-primas sujeitas à vigilância sanitária, 

para fins de uso individual ou próprio 

ISENTO --- 

5.6 Anuência de importação, por pessoa jurídica, de amostras 100 --- 
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de produto ou matérias-primas sujeitas à vigilância 

sanitária, para análises e experiências, com vistas ao 

registro de produto 

5.7 Anuência de importação, por pessoa jurídica, de amostras 

de produto ou matérias-primas sujeitas à vigilância 

sanitária, para fins de demonstração em feiras ou eventos 

públicos 

100 --- 

5.8 Anuência de importação, por pessoa jurídica, de amostras 

de produto sujeitas à vigilância sanitária, para fins de 

demonstração a profissionais especializados 

100 --- 

5.9 Anuência em processo de exportação de produtos sujeitos à 

vigilância sanitária 
--- --- 

5.9.1 Anuência de exportação, por pessoa jurídica, de bens, 

produtos, matérias-primas e insumos sujeitos à vigilância 

sanitária, para fins de comercialização ou industrialização 

ISENTO --- 

5.9.2 Anuência de exportação, por pessoa jurídica, de amostras 

de bens, produtos, matérias-primas ou insumos sujeitos à 

vigilância sanitária, para análises e experiências, com vistas 

ao registro de produto 

ISENTO --- 

5.9.3 Anuência de exportação, por pessoa jurídica, de amostras 

de produto ou matérias-primas sujeitas à vigilância 

sanitária, para fins de demonstração em feiras ou eventos 

públicos 

ISENTO --- 

5.9.4 Anuência de exportação, por pessoa jurídica, de amostras 

de produto sujeitas à vigilância sanitária, para fins de 

demonstração a profissionais especializados 

ISENTO --- 

5.9.5 Anuência de exportação e importação, por pessoa jurídica, 

de amostras biológicas humanas, para fins de realização de 

ensaios e experiências laboratoriais 

X X 

5.9.5.1 Exportação e importação de no máximo vinte amostras 100 --- 

5.9.5.2 Exportação e importação de vinte e uma até cinqüenta 

amostras 
200 --- 

5.9.6 Anuência de exportação, por instituições públicas de 

pesquisa, de amostras biológicas humanas, para fins de 

realização de ensaios e experiências laboratoriais 

ISENTO --- 

5.9.7 Anuência em licença de importação substitutiva relacionada 

a processos de importação de produtos e matérias-primas 

sujeitas à vigilância sanitária 

50 --- 

5.10 Colheita e transporte de amostras para análise laboratorial 

de produtos importados sujeitos a análise de controle 
    

5.10.1 dentro do Município 150 --- 

5.10.2 outro Município no mesmo Estado 300 --- 

5.10.3 outro Estado 600 --- 
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5.11 Vistoria para verificação do cumprimento de exigências 

sanitárias relativas à desinterdição de produtos importados, 

armazenados em área externa ao terminal alfandegado de 

uso público 

X X 

5.11.1 dentro do Município 150 --- 

5.11.2 outro Município no mesmo Estado 300 --- 

5.11.3 outro Estado 600 --- 

5.12 Vistoria semestral para verificação do cumprimento de 

exigências sanitárias relativas às condições higiênico-

sanitárias de plataformas constituídas de instalação ou 

estrutura, fixas ou móveis, localizadas em águas sob 

jurisdição nacional, destinadas a atividade direta ou indireta 

de pesquisa e de lavra de recursos minerais oriundos do 

leito das águas interiores ou de seu subsolo, ou do mar, da 

plataforma continental ou de seu subsolo 

6.000 --- 

5.13 Anuência para isenção de imposto em processo de 

importação ou exportação de produtos sujeitos à vigilância 

sanitária 

ISENTO --- 

5.14 Atividades de controle sanitário de portos X X 

5.14.1 Emissão de certificado internacional de desratização e 

isenção de desratização de embarcações que realizem 

navegação de 

X X 

5.14.1.1 Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, com 

deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-

lacustre, e que desenvolvem atividades ou serviços de 

transporte de cargas ou de passageiros 

1000 --- 

5.14.1.2 Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, com 

deslocamentos marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-

lacustre, e que desenvolvem atividades de pesca 

1000 --- 

5.14.1.3 Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, com 

deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-

lacustre, e que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins não comerciais 

ISENTO --- 

5.14.1.4 Interior, em trânsito internacional, com deslocamento 

fluvial e que desenvolvem atividades ou serviços de 

transporte de cargas ou de passageiros 

1000 --- 

5.14.1.5 Interior, em trânsito internacional, 

com deslocamento fluvial e que desenvolvem atividades de 

pesca 

1000 --- 

5.14.1.6 Interior, em trânsito internacional, com deslocamento 

fluvial e que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins não comerciais 

ISENTO --- 
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5.14.2 Emissão dos certificados nacional de desratização e isenção 

de desratização de embarcações que realizem navegação de 
X X 

5.14.2.1 Mar aberto de cabotagem, em trânsito exclusivamente 

nacional, com deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou 

marítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades ou 

serviços de transporte de cargas ou de passageiros 

500 --- 

5.14.2.2 Mar aberto de apoio marítimo, em trânsito exclusivamente 

nacional e com deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou 

marítimo-lacustre 

500 --- 

5.14.2.3 Mar aberto que desenvolvem outra atividade ou serviço, 

em trânsito exclusivamente nacional e com deslocamento 

marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo lacustre 

500 --- 

5.14.2.4 Interior, em trânsito exclusivamente nacional, 

com deslocamento marítimo ou marítimo-lacustre e que 

desenvolvem atividades ou serviços de transporte de cargas 

ou de passageiros 

500 --- 

5.14.2.5 Interior, em trânsito exclusivamente nacional, com 

deslocamento marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre e 

que desenvolvem atividades ou serviços de transporte de 

cargas ou de passageiros 

500 --- 

5.14.2.6 Interior, de apoio portuário, em trânsito exclusivamente 

nacional e com deslocamento marítimo ou marítimo-

lacustre. 

500 --- 

5.14.2.7 Interior, de apoio portuário, em trânsito exclusivamente 

nacional e com deslocamento marítimo-fluvial, fluvial ou 

fluvial-lacustre 

500 --- 

5.14.2.8 Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, 

em trânsito exclusivamente nacional e com deslocamento 

marítimo ou marítimo-lacustre 

500 --- 

5.14.2.9 Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, 

em trânsito exclusivamente nacional e com deslocamento 

marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre. 

500 --- 

5.14.2.10 Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de 

pesca, com saída e entrada entre portos distintos do 

território nacional 

500 --- 

5.14.2.11 Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de 

pesca, com saída e retorno ao mesmo porto do território 

nacional e sem escalas intermediárias 

ISENTO --- 

5.14.2.12 Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins não comerciais, em trânsito municipal, 

intermunicipal ou interestadual, com deslocamento 

marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre 

ISENTO --- 

5.14.2.13 Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins não comerciais, em trânsito municipal, 
ISENTO --- 
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intermunicipal ou interestadual, com deslocamento 

marítimo ou marítimo-lacustre 

5.14.3 Emissão de guia de desembarque de passageiros e 

tripulantes de embarcações, aeronaves ou veículos terrestres 

de trânsito internacional 

500 --- 

5.14.4 Emissão do certificado de livre prática de embarcações que 

realizam navegação de 
    

5.14.4.1 Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, com 

deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-

lacustre e que desenvolvem atividades ou serviços de 

transporte de cargas ou passageiros. 

600 --- 

5.14.4.2 Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, com 

deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-

lacustre e que desenvolvem atividades de pesca 

600 --- 

5.14.4.3 Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, com 

deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-

lacustre e que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins não comerciais. 

ISENTO --- 

5.14.4.4 Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, com 

deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-

lacustre e que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins comerciais 

600 --- 

5.14.4.5 Interior, em trânsito internacional, com deslocamento 

fluvial e que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins não comerciais 

ISENTO --- 

5.14.4.6 Interior, em trânsito internacional, com deslocamento 

fluvial e que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins comerciais 

600 --- 

5.14.4.7 Interior, em trânsito internacional, com deslocamento 

fluvial e que desenvolvem atividades de pesca 
600 --- 

5.14.4.8 Mar aberto de cabotagem, em trânsito exclusivamente 

nacional, com deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou 

marítimo-lacustre e que desenvolvem atividades ou serviços 

de transporte de cargas ou de passageiros 

600 --- 

5.14.4.9 Mar aberto de apoio marítimo, em trânsito exclusivamente 

nacional e com deslocamento marítimo, marítimo-fluvial ou 

marítimo-lacustre 

600 --- 

5.14.4.10 Mar aberto que desenvolvem outra atividade ou serviço, em 

trânsito exclusivamente nacional e com deslocamento 

marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo lacustre 

600 --- 

5.14.4.11 Interior, em trânsito exclusivamente nacional, com 

deslocamento marítimo ou marítimo-lacustre e que 

desenvolvem atividades ou serviços de transporte de cargas 

ou de passageiros 

600 --- 
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5.14.4.12 Interior, em trânsito exclusivamente nacional, com 

deslocamento marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre e 

que desenvolvem atividades ou serviços de transporte de 

cargas ou de passageiros 

600 --- 

5.14.4.13 Interior de apoio portuário, em trânsito exclusivamente 

nacional e com deslocamento marítimo ou marítimo-

lacustre 

600 --- 

5.14.4.14 Interior de apoio portuário, em trânsito exclusivamente 

nacional e com deslocamento marítimo-fluvial, fluvial ou 

fluvial-lacustre 

600 --- 

5.14.4.15 Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, em 

trânsito exclusivamente nacional e com deslocamento 

marítimo ou marítimo-lacustre 

600 --- 

5.14.4.16 Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, em 

trânsito exclusivamente nacional e com deslocamento 

marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre 

600 --- 

5.14.4.17 Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de 

pesca, com saída e entrada entre portos distintos do 

território nacional 

600 --- 

5.14.4.18 Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de 

pesca, com saída e retorno ao mesmo porto do território 

nacional e sem escalas intermediárias 

ISENTO --- 

5.14.4.19 Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins não comerciais, em trânsito municipal, 

intermunicipal ou interestadual, com deslocamento 

marítimo ou marítimo-lacustre 

ISENTO --- 

5.14.4.20 Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio 

com fins não comerciais em trânsito municipal, 

intermunicipal ou interestadual, com deslocamento 

marítimo-lacustre, marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-

lacustre 

ISENTO --- 

5.14.4.21 Qualquer embarcação da Marinha do Brasil, ou sob seu 

convite, utilizadas para fins não comerciais 
ISENTO --- 

6 X X X 

6.1 Registro de saneantes X X 

6.1.1 Produto de Grau de Risco II 8.000 Cinco anos 

6.2 Alteração, inclusão ou isenção de registro de saneantes 1.800 --- 

6.3 Revalidação ou renovação de registro de saneantes X X 

6.3.1 Produto de Grau de Risco II 8.000 Cinco anos 
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6.4 Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada 

estabelecimento ou unidade fabril por linha de produção de 

saneantes 

X 
Vide Lei nº 11.972, de 

2009 

6.4.1 No País e MERCOSUL X X 

6.4.1.1 Certificação de Boas Práticas de Fabricação por 

estabelecimento ou unidade fabril por linha de produção 

para indústrias de saneantes domissanitários 

15.000 Anual 

6.4.2 Outros países 37.000 Anual 

7 X X X 

7.1 Autorização e renovação de funcionamento de empresas 

por estabelecimento ou unidade fabril para cada tipo de 

atividade 

--- --- 

7.1.1 Por estabelecimento fabricante de uma ou mais linhas de 

produtos para saúde (equipamentos, materiais e produtos 

para diagnóstico de uso "in vitro") 

10.000 --- 

7.1.2 Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, 

armazenadora, embaladora, reembaladora e demais 

previstas em legislação específica de produtos para saúde 

8.000 --- 

7.1.3 Por estabelecimento de comércio varejista de produtos para 

saúde 
5.000 --- 

7.2 Certificação de Boas Práticas de Fabricação de produtos 

para saúde, para cada estabelecimento ou unidade fabril por 

linha de produção 

--- 

Vide Lei nº 11.972, de 

2009 

7.2.1 No País e MERCOSUL --- --- 

7.2.1.1 Certificação de Boas Práticas de Fabricação de produtos 

para saúde 
15.000 Anual 

7.2.2 Outros países 37.000 Anual 

7.3 Certificação de Boas Práticas de Distribuição e 

Armazenagem de produtos para saúde por estabelecimento 15.000 

Anual 

Vide Lei nº 11.972, de 

2009 

7.4 Modificação ou acréscimo na certificação por inclusão de 

novo tipo de linha de produto (equipamento, materiais e 

produtos para diagnóstico de uso "in vitro") 

5.000 --- 

7.5 Registro, revalidação ou renovação de registro de produtos 

para saúde 
X X 

7.5.1 Equipamentos de grande porte para diagnóstico ou terapia, 

tais como medicina nuclear, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e cineangiocoro-nariografia. 

20.000 Cinco anos 

7.5.2 Outros equipamentos de médio e pequeno portes para 

diagnóstico ou terapia, artigos, materiais, produtos para 
8.000 Cinco anos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11972.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11972.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11972.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11972.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11972.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11972.htm#art1
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diagnóstico de uso "in-vitro" e demais produtos para saúde 

7.5.3 Família de equipamentos de grande porte para diagnóstico 

ou terapia 
28.000 Cinco anos 

7.5.4 Família de equipamentos de médio e pequeno portes para 

diagnóstico ou terapia, artigos, materiais, reagentes de 

diagnóstico de uso "in vitro" e demais produtos para saúde 

12.000 Cinco anos 

7.6 Alteração, inclusão ou isenção no registro de produtos para 

saúde 
1.800 --- 

7.7 Emissão de certificado para exportação ISENTO --- 

8 X X X 

8.1 Avaliação toxicológica para fim de registro de produto X X 

8.1.1 Produto técnico de ingrediente ativo não registrado no País 1.800 --- 

8.1.2 Produto técnico de ingrediente ativo já registrado no País 1.800 --- 

8.1.3 Produto formulado 1.800 --- 

8.2 Avaliação toxicológica para registro de componente 1.800 --- 

8.3 Avaliação toxicológica para fim de Registro Especial 

Temporário 
1.800 --- 

8.4 Reclassificação toxicológica 1.800 --- 

8.5 Reavaliação de registro de produto, conforme Decreto 

nº 991/93 
1.800 --- 

8.6 Avaliação toxicológica para fim de inclusão de cultura 1.800 --- 

8.7 Alteração de dose X X 

8.7.1 Alteração de dose, para maior, na aplicação 1.800 --- 

8.8 Alteração de dose, para menor, na aplicação ISENTO --- 

9 X X X 

9.1 Registro, revalidação ou renovação de registro de 

fumígenos 

Registro, revalidação ou renovação de registro de 

fumígenos, com exceção dos produtos destinados 

exclusivamente à exportação. (Redação dada pela Lei nº 

12.546, de 2011) 

100.000 Anual 

10 Anuência para veicular publicidade contendo alerta à 

população, no prazo e nas condições indicados pela 

autoridade sanitária 

10.000 --- 

11 Anuência em processo de pesquisa clínica 10.000 --- 

12 Alteração ou acréscimo na autorização de funcionamento 4.000 --- 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12546.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12546.htm#art28
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13 Substituição de representante legal, responsável técnico ou 

cancelamento de autorização 
ISENTO --- 

14 Certidão, atestado e demais atos declaratórios 1.800 --- 

15 Desarquivamento de processo e segunda via de documento 1.800 --- 

Notas: 

1. Os valores da Tabela ficam reduzidos em: 

a) quinze por cento, no caso das empresas com faturamento anual igual ou inferior a R$ 

50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) e superior a R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais); 

b) trinta por cento, no caso das empresas com faturamento anual igual ou inferior a R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 

reais); 

c) sessenta por cento, no caso das empresas com faturamento anual igual ou inferior a 

R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); 

d) noventa por cento, no caso das pequenas empresas; 

e) noventa e cinco por cento, no caso das microempresas, exceto para os itens 3.1, cujos 

valores, no caso de microempresa, ficam reduzidos em noventa por cento. 

2. Nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6, 3.1.8 e 7.1.1, o processo de fabricação contempla as 

atividades necessárias para a obtenção dos produtos mencionados nesses itens. 

3. Nos itens 3.1.3, 3.1.7, 3.1.9 e 7.1.2, a distribuição de medicamentos, cosméticos, 

produtos de higiene, perfume e saneantes domissánitarios contempla as atividades de 

armazenamento e expedição. 

4. Para as pequenas e microempresas, a taxa para concessão de Certificação de 

Boas Práticas de Fabricação e Controle será cobrada para cada estabelecimento ou 

unidade fabril. 

5. Até 31 de dezembro de 2001, as microempresas estarão isentas da taxa para 

concessão de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, Registro ou 

Renovação de Registro de Produtos ou Grupo de Produtos, bem como das taxas 

relativas às hipóteses previstas nos itens 5.2.1 e 5.10.1, podendo essa isenção ser 

prorrogada, até 31 de dezembro de 2003, por decisão da Diretoria Colegiada da 

ANVISA. 

6. Será considerado novo, para efeito de Registro ou Renovação de Registro, o 

medicamento que contenha molécula nova e tenha proteção patentária. 
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7. A taxa para Registro ou Renovação de Registro de medicamentos ou grupo de 

medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, Soluções Parenterais de Grande Volume e 

Soluções Parenterais de Pequeno Volume será a do item 4.1.3. Genéricos. 

8. Os valores da Tabela para Renovação de Registro de Produto ou Grupo de 

Produtos serão reduzidos em dez por cento na renovação. 

9. O enquadramento como pequena empresa e microempresa, para os efeitos 

previstos no item 1, dar-se-á em conformidade com o que estabelece a Lei n
o
 9.841, de 

5 de outubro de 1999. 

10. Fica isento o recolhimento de taxa para emissão de certidões, atestados e 

demais atos declaratórios, desarquivamento de processo e segunda via de documento, 

quanto se tratar de atividade voltada para exportação. 

11. Fica isento o recolhimento de taxa para acréscimo ou alteração de registro, 

referente a texto de bula, formulário de uso e rotulagem, mudança de número de 

telefone, número de CGC/CNPJ, ou outras informações legais, conforme dispuser ato 

da Diretoria Colegiada da ANVISA. 

12. Os valores de redução previstos no item 1 não se aplicam aos itens 3.1.5 e 

5.1.13 da Tabela, e às empresas localizadas em países que não os membros do 

MERCOSUL. 

13. Às empresas que exercem atividades de remessa expressa (courrier) e que estão 

enquadradas nas letras "a", "b" e "c" do item 1 das Notas, aplica-se, independentemente 

do faturamento, a taxa única de anuência de importação das mercadorias de que tratam 

os itens 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 e 5.8 deste Anexo, no valor de R$ 40,00. 

14. Às empresas que exercem atividades de remessa expressa (courrier) e que estão 

enquadradas nas letas "a", "b" e "c" do item 1 das Notas, aplica-se, independentemente 

do faturamento, a taxa de anuência de exportação das mercadorias de que tratam os 

itens 5.9.5.1 e 5.9.5.2 deste Anexo, nos seguintes valores: 

a) R$ 40,00, quando se tratar de no máximo 20 amostras por remessa a destinatário, 

comprovada por item, mediante conferência do conhecimento de embarque de carga 

pela autoridade sanitária; 

b) R$ 80,00, quando se tratar de 21 a 50 amostras por remessa a destinatário, 

comprovada por item, mediante conferência do conhecimento de embarque de carga 

pela autoridade sanitária. 

15. A Diretoria Colegiada da ANVISA adequará o disposto no item 5.14 e seus 

descontos ao porte das embarcações por arqueação líquida e classe, tipos de navegação, 

vias navegáveis e deslocamentos efetuados. 

16. Para os efeitos do disposto no item anterior, considera-se: 

16.1. Arqueação líquida - AL: expressão da capacidade útil de uma 

embarcação, determinada de acordo com as prescrições dessas regras, sendo 
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função do volume dos espaços fechados destinados ao transporte de carga, do 

número de passageiros transportados, do local onde serão transportados os 

passageiros, da relação calado/pontal e da arqueação bruta, entendida 

arqueação líquida ainda como um tamanho adimensional. 

16.2. Classe de embarcações: esporte recreio, pesca, passageiros, cargas, 

mistas e outras. 

16.3. Tipo de navegação: 

16.3.1. Navegação de Mar Aberto: realizada em águas marítimas 

consideradas desabrigadas, podendo ser de: 

16.3.1.1. Longo Curso: aquela realizada entre portos brasileiros e 

estrangeiros; 

16.3.1.2. Cabotagem: aquela realizada entre portos ou pontos do 

território brasileiro utilizado a via marítima ou esta e as vias 

navegáveis interiores; e 

16.3.1.3. Apoio Marítimo: aquela realizada para apoio logístico a 

embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na zona 

econômica exclusiva, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de 

minerais e hidorcarbonetos; 

16.3.2. Navegação de Interior: realizada em hidrovias interiores assim 

considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas 

marítimas consideradas abrigadas; 

16.3.3. Navegação de Apoio Portuário: realizada exclusivamente nos 

portos e terminais aquaviários para atendimento de embarcações e 

instalações portuárias. 

16.4. Vias navegáveis: marítimas, fluviais, lacustres. 

16.5. Deslocamentos: municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. 
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Anexo III – Decreto Nº 1.151, de 5 de janeiro de 1904. 

Decreto nº 1.151, de 5 de Janeiro de 1904 

Reorganiza os serviços da hygiene administrativa da União 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:  

  

     Art. 1º E' reorganizada a Directoria Geral de Saúde Publica, ficando sob sua 

competencia, além das attribuições actuaes, tudo que no Districto Federal diz respeito á 

hygiene domiciliaria, policia sanitaria dos domicilios, logares e logradouros publicos, 

tudo quanto se relaciona á prophyIaxia geral e especifica das molestias infectuosas, 

podendo o Governo fazer as installações que julgar necessarias e pôr em prática as 

actuaes posturas municipaes que se relacione com a hygiene.  

 

     § 1º O Governo regulamentará todos os serviços dependentes da Directoria Geral de 

Saúde Publica, admittindo o pessoal constante da tabella annexa, estabelecendo as 

medidas repressivas necessarias, afim de tornar effectivas a notificação das molestias 

infectuosas, a vigilancia e policia sanitarias, e emfim todas as necessarias medidas 

executivas e disposições regulamentares. 

     O isolamento hospitalar só terá logar quando a residencia do doente não se prestar ás 

medidas sanitarias exigidas pelos regulamentos; e, no caso de internação em hospital, a 

familia terá direito a acompanhar o doente, sendo-lhes proporcionados todos os recursos 

por conta do Estado, e podendo o tratamento medico ser dirigido pelo facultativo que o 

doente ou sua familia quizer, segundo o processo therapeutico que lhe aprouver 

respeitada a disciplina interna do estabelecimento.  

 

     § 2º E' o Governo autorizado a entrar em accôrdo com a Municipalidade do Districto 

Federal, afim de que esta ceda, definitivamente, ao Instituto Sorotherapico Federal, 

indemnizando-a do respectivo valor, o proprio municipal de Manguinhos. 

     O Instituto é obrigado a fornecer gratuitamente aos Estados e municipios que os 

solicitarem os sôros e as vaccinas que preparar, não incluida no numero destas a vaccina 

anti-variolica, que continuará como até agora ser preparada, distribuida e fornecida aos 

Estados pelo Instituto Vaccinico do Districto Federal.  

 

     § 3º Fica o Governo autorizado a promulgar o Codigo Sanitario, de accôrdo com as 

seguintes bases:   
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a) regulando tudo quanto diz respeito á hygiene urbana e domiciliaria; 

 
b) assegurando a prophylaxia geral e especifica das molestias infectuosas; 

 
c) 

estabelecendo o serviço sanitario dos portos e a prophylaxia sanitaria 

internacional; 

 
d) regulamentando o exercicio da medicina e pharmacia; 

 
e) abrangendo o Codigo Pharmaceutico; 

 
f) 

instituindo como penas ás infracções sanitarias multas até dois contos de réis 

(2:000$), que poderão ser convertidas em prisão até o prazo maximo de tres 

mezes, bem como, cumulados ou não e mesmo como medida preventiva, 

apprehensão e destruição dos generos deteriotados ou considerados nocivos á 

saúde publica, sequestro e venda de animaes ou objectos cuja existencia nas 

habitações fôr prohibida, cassação de licença, fechamento e interdicção de 

predios, obras e construcções. 

l. A apprehensão e destruição de generos deteriorados ou considerados nocivos 

á saúde, assim como a cassação de licença fechamento, serão feitos por simples 

actos da autoridade administrativa; o sequestro e venda de animaes ou objectos 

cuja existencia nas habitações fôr prohibida, depois da competente apprehensão 

pela autoridade administrativa, serão feitos pela autoridade judicial por meio do 

processo que fôr estabelecido. 

II. A declaração de interdicção de predios, obras e construcções por parte da 

autoridade administrativa terá por effeito: 

Quanto aos predios: 

1º Serem elles desoccupados amigavel ou judicialmente pelos inquilinos dentro 

de um a oito dias, conforme a urgencia; 

2º Serem reparados ou demolidos pelos seus proprietarios no prazo que lhes fôr 

assignado. Si estes se recusarem faze-lo, as reparações ou demolições serão 

feitas á sua custa, ficando em um ou outro caso o predio ou terreno por elle 

occupado legalmente hypothecado para garantia da despeza feita, classe o dia da 

declaração da interdicção. 

Quanto ás obras e construcções: 

1º Serem ellas immediatamente suspensas; 

2º Serem reparadas ou demolidas nas mesmas condições e com os mesmos onus 

que os predios. 

 

     § 4º O Codigo Sanitario será observado em todo o territorio da Republica. Nos 
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Estados as suas infracções serão julgadas pelas justiças locaes, resalvada a competencia 

privativa da justiça federal.  

 

     § 5º Para custeio dos serviços constantes da presente reforma, fica aberto o credito de 

cinco mil e quinhentos contos de réis (5.500:000$), discriminado de accôrdo com a 

tabela annexa.  

 

     § 6º No fim de tres annos, a contar da data da decretação dos regulamentos a que se 

refere a presente lei, seja ou não extincta a febre amarella na cidade do Rio de Janeiro, 

será o novo pessoal, nomeado em virtude da presente lei, dispensado, voltando os 

antigos funccionarios da hygiene terrestre a perceber os vencimentos que tinham antes. 

     Os funccionarios da Directoria Geral de Saúde Publica que, em virtude do decreto n. 

4.463, de 12 de julho de 1902, foram transferidos da Municipalidade do Districto 

Federal para o Governo da União, contarão, para todos os effeitos, o tempo de serviço 

que tinharn na repartição de hygiene municipal.  

 

     § 7º Os serviços de saúde dos portos tambem serão reorganizados, observando-se o 

seguinte:   

 
a) 

Em cada porto principal dos Estados maritimos e fluviaes haverá um hospital de 

isolamente com desinfectorio annexo, destinado ao tratamento dos enfermos de 

molestias transmissiveis e ao expurgo dos objectos susceptiveis procedentes do 

navios infeccionados ou suspeitos; 

 
b) 

De accôrdo com os governos estaduaes a nova regulamentação promoverá a 

substituição do regimen quarentenario, como medida systematica, pelo da 

vigilancia médica dos desembarcados e pelo isolamento dos enfermos; 

cumprindo aos mesmos governos uniformizar os processos administrativos de 

hygiene urbana, de modo a ficar assegurada aquella vigilancia; 

 
c) 

O serviço de saúde dos portos será regulamentado na conformidade das 

indicações precedentes, attendendo-se á conveniencia de melhorar as condições 

do pessoal e do material e de fixar-se as relações que os funccionarios federaes 

hajam de manter com os estaduaes em épocas de epidemia e normaes; 

 
d) 

Emquanto por lei ordinaria não forem votados os fundos precisos para o custeio 

dos novos serviços, abrirá o Governo os creditos necessarios pela verba de 

«Soccorros, Publicos» tanto para as installações que houver de determinar, 

como para o mesmo custeio. 

 

     § 8º E' instituida uma acção de engenharia sanitaria, composta de tres engenheiros e 
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um desenhista.  

 

     § 9º E' da competencia da secção de engenharia sanitaria: I. Incumbir-se de todos os 

assumptos technicos referentes á engenharia sanitaria que forem indicados pela 

autoridade competente; II. Emitiir parecer sobre as construcções julgadas insalubres 

pelas autoridades sanitarias medicas e fiscalizar as obras aconselhadas; III. Incumbir-se 

de todas as obras e construcções dependentes da Directoria Geral de Saúde Publica.  

 

     § 10. E' instituido no Districto Federal o Juizo dos feitos da saúde publica, composto 

de um juiz, um procurador, um sub-procurador, um escrivão e officiaes de justiça 

sanitaria.  

 

     § 11. E' da competencia do Juizo dos feitos da saúde publica conhecer de todas as 

acções e processos civis e criminaes em materia de hygiene e salubridade publica, 

concernentes á execução das leis e dos regulamentos sanitarios attinentes á observancia 

e effectividade dos mandados e ordens das autoridades sanitarias ou relativos aos actos 

de officio destas.  

 

     § 12. O Juizo dos feitos da saúde publica tem jurisdicção privativa, em primeira 

instancia, para o processo e julgamento das causas que teem por objecto: I. Despejo, 

demolição, interdicção, desapropriação, obras de predio ou qualquer propriedade; II. 

Cobrança de multas ou taxas sanitarias; III. Julgamento dos crimes e contravenções de 

hygiene e salubridade publicas; IV. Qualquer acção em que a saúde publica possa ser 

interessada.  

 

     § 13. O juiz, o procurador e o sub-procurador serão nomeados pelo Presidente da 

Republica; o escrivão e os officiaes pelo juiz. Será escolhido o juiz dentre os bachareis 

em direito com quatro annos, no minimo, de prática forense o procurador com dois 

annos.  

 

     § 14. O juiz servirá por quatro annos, podendo ser reconduzido por quatriennios. Os 

demais funccionarios serão demissiveis ad nutum.  

 

     § 15. Os vencimentos dos funccionarios do Juizo dos feitos da saúde publica são os 

constantes da tabella annexa. Todos perceberão custas, de accordo com o regimento 

vigente para a justiça local do Districto Federal.  

 

     § 16. Ao procurador dos feitos da saúde publica compete promover o andamento de 
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todas as cousas que interessarem á saúde publica e officiar em todas as questões 

administrativas, como consultor juridico, devendo ser sempre ouvido em todos os 

termos dos processos judiciaes.  

 

     § 17. O juiz dos feitos terá tres supplentes, formados em direito, de nomeação do 

Ministro da Justiça.  

 

     § 18. Ao sub-procurador compete auxiliar o procurador nos casos por este 

designados e substituil-o.  

 

     § 19. No impedimento do sub-procurador, o juiz nomeará o seu substituto, por prazo 

maximo do oito dias; si, porém, o impedimento exceder desse prazo, a nomeação será 

feita pelo Ministro da Justiça.  

 

     § 20. Não podem a justiça sanitaria, nem as autoridades judiciarias, quer federaes, 

quer Iocaes, conceder interdictos possessorios contra os actos da autoridade sanitaria 

exercidos ratione imperii, nem modificar ou revogar os actos administrativos ou 

medidas de hygiene e salubridade por ella determinadas nesta mesma qualidade. 

     Fica salvo á pessôa lesada o direito de reclamar judicialmente perante a justiça 

federal, as perdas e damnos que lhe couberem si o acto ou medida da autoridade 

sanitaria tiver sido illegal, e promover a punição penal, si houver sido criminosa. Em 

caso de desapropriação, essa se fará segundo a Constituição Federal e as leis 

respectivas.  

 

     § 21. As intimações de medidas sanitarias, as communicações de multas, etc., serão 

feitas, por escripto, pela respectiva autoridade da saúde publica, e farão fé sobre os 

factos a que se referirem, até prova em contrario.  

 

     § 22. Os autos de infracção das leis e regulamentos sanitarios serão lavrados pelos 

respectivos funccionarios administrativos, em duplicata, sendo um exemplar remettido á 

procuradoria dos feitos e outro deixado no local em que fôr encontrado o infractor ou o 

responsavel pela infracção, com declaração de que este se considera citado para pagar a 

multa dentro do prazo legal, ou vêr-se processar, findo tal prazo. Além disso, será 

inserto no jornal que publicar o expediente da Saúde Publica um aviso relativo a cada 

autoação, com as declarações e communicações necessarias.  

 

     § 23. Os processos civeis seguirão o formulario da justiça local do Districto Federal 

e os criminaes terão a marcha do processo e julgamento de contravenções da lei n. 628, 
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de 28 de outubro de 1899. O Juizo dos recursos é a Côrte de Appellação.  

 

     Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1904, 16º da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.  

J. J. Seabra. 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 

09/01/1904 

Publicação: 

 Diário Oficial da União - Seção 1 - 9/1/1904, Página 159 (Publicação Original) 
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Anexo IV – Lei Nº 1.261, de 31 de outubro de 1904 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

LEI N. 1261 – DE 31 DE OUTUBRO DE 1904 

Torna obrigatorias, em toda a Republica, a vaccinação e a revaccinação contra a 

variola. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei seguinte: 

 

Art. 1º A vaccinação e revaccinação contra a variola são obrigatorias em toda a 

Republica. 

Art. 2º Fica o Governo autorizado a regulamental-a sob as seguintes bases: 

a) A vaccinação será praticada até o sexto mez de idade, excepto nos casos 

provados de molestia, em que poderá ser feita mais tarde; 

b) A revaccinação terá logar sete annos após a vaccinação e será repetida por 

septennios; 

c) As pessoas que tiverem mais de seis mezes de idade serão vaccinadas, excepto 

si provarem de modo cabal terem soffrido esta operação com proveito dentro dos 

ultimos seis annos; 

d) Todos os officiaes e soldados das classes armadas da Republica deverão ser 

vaccinados e revaccinados, ficando os commandantes responsaveis pelo cumprimento 

desta; 

e) O Governo lançara mão, afim de que sejam fielmente cumpridas as disposições 

desta lei, da medida estabelecida na primeira parte da lettra f do § 3º do art. 1º do 

decreto n. 1151, de 5 de janeiro de 1904; 

f) Todos os serviços que se relacionem com a presente lei serão postos em pratica 

no Districto Federal e fiscalizados pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por 

intermedio da Directoria Geral de Saude Publica. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1904, 16º da Republica. 

 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

J. J. Seabra. 


