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Seção Judiciária do Distrito Federal 
22ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1006643-10.2019.4.01.3400
 

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 IMPETRANTE: FUNDACAO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, FORNECIMENTO E

DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA
  

Advogados do(a) IMPETRANTE: FELIPE TONISSI LIPPELT - DF52500, RAFAEL THOMAZ FAVETTI - DF15435, GUILHERME
MOACIR FAVETTI - DF48734

  
 

IMPETRADO: COORDENADORA DA COORDENAÇÃO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS PARA A
SAÚDE (CPROD), DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, DIRETOR DA
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - DIVISA/BA,, DIRETOR DO INSTITUTO
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE - INCQS, AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

  

 
 

 

 

 

DECISÃODECISÃO
 

 

 

 

 

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA em face de ato apontado como

coator praticado pela COORDENAÇÃO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (CPROD),

vinculada à ANVISA.

 

Diz a inicial que a impetrante foi informada em 28 de janeiro de 2019 pela Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental -

DIVISA/BA acerca da realização de inspeção entre os dias 04 a 08 de fevereiro/19 para a verificação de Boas Práticas de

Fabricação. A fundamentação da ação fiscalizatória se baseava em laudos de análises insatisfatórias do Instituto

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS. Assevera que em nenhuma das fiscalizações anteriores pela

DIVISA/BA havia sido constatada qualquer irregularidade.

 

No período de 04 a 06 de fevereiro/2019 foi realizada a fiscalização na sede da BAHIAFARMA, ocasião em que foram

coletadas amostras dos lotes para diagnóstico de Zika, Dengue, Chicungunya e Febre Amarela, que estavam no

almoxarifado, como se denota do Relatório de Fiscalização.
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Na ocasião foi lavrado, também, termo de interdição nº 01/2019-CPROD/GIRPO/GGFIS/DIRE4/ANVISA/MS, pelo qual

houve a interdição parcial do estabelecimento em relação à linha de Testes de Diagnóstico, ficando suspensas a

produção de novos lotes e a distribuição do estoque residual).

 

A ANVISA e DIVISA ao serem questionadas pela impetrante informaram que o exame das amostras seria realizado no

ICQS, entre os dias 19 e 20 de março de 2019 (amanhã e depois de amanhã).

 

Alega a impetrante que houve apreensão de amostra única para testes, portanto ao arrepio da legislação que exige a

coleta de amostra triplicata para permitir o contraditório através da contraprova (Lei nº 6.437/1977 e Lei Estadual-BA nº

3.982/81).

 

Alega a impetrante que diligenciou junto ao órgão fiscalizador para a postergação do exame da coleta marcado para 19

e 20/março, com o realização de nova coleta, assegurando a possibilidade futura de exame de contraprova, garantindo

a legalidade do procedimento.

 

Diz que o requerimento foi negado pela ANVISA e DIVISA afirmando que seria desnecessária nova coleta de prova, visto

que “a natureza da amostra permite a coleta como amostra única (...) no fato dos produtos serem dispositivos de teste

rápido para diagnostico, onde os resultados encontrados são verificados visualmente pelos próprios usuários. Os

dispositivos fornecem resultados visíveis a olho nu, sem a necessidade de utilização de equipamentos de leitura ou

outras tecnologias associadas”. Desse modo, foi indeferido o pedido administrativo de postergação do exame da

amostra formulado pela impetrante, bem como da coleta de outras amostras complementares.

 

Diz a impetrante que a classificação da “natureza do procedimento” adotada pela impetrada seria modo unilateral de

justificar a ilegalidade da conduta, realizando o procedimento do modo que lhe convém.

 

Pede em sede liminar e sem a oitiva da parte contrária a concessão de medida judicial determinando a postergação do

exame da amostra única coletada pela agência fiscalizadora, determinando-se a realização de nova coleta triplicata de

produtos para a realização do exame da amostra, garantindo a contraprova.

 

Com a inicial vieram documentos, procuração e guia de recolhimento de custas.

 

Vieram os autos conclusos.

 

Sem maiores digressões, relembro que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao

administrado comprovar de forma inequívoca a existência de nulidade ou ilegalidade de forma inconteste para afastar

a presunção legal. A concessão de medida liminar em sede processual exige a presença cumulativa dos requisitos da

probabilidade jurídica do pedido e da urgência da medida.

 

No caso dos autos, a impetrante manifesta inconformismo quanto à forma de coleta e análise para o exame de

amostra única do quite por ela fabricado para teste rápido de diagnóstico de Zika, Dengue, Chicungunya e Febre

Amarela, a ser realizado por instituto oficial a ordem da agência reguladora ANVISA, representada por suas divisões

competentes.

 

A própria inicial colaciona aos autos documentos oficiais de diversos entes da federação questionando a eficiência dos

produtos objeto de inspeção e análise, ocasiões em que puderam constatar, cada qual com os procedimentos próprios

e específicos de que dispõem, a ineficácia ou ao menos a insegurança dos quites de testes rápidos da impetrante, pois

ora acusam equivocadamente a inexistência da doença, ora acusam equivocadamente a existência da doença.
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Tal foi a insegurança dos diagnósticos que os órgãos de saúde Brasil afora se ocuparam de realizar análises de

contraprova próprias em ambiente de pacientes controlados, ou seja, os profissionais de saúde tinham certeza no

diagnóstico positivo ou negativo da doença nestes pacientes, e os submeteram a exames com os quites da impetrante

ao mesmo tempo com quites de outros fabricantes e observaram significativa incongruência, ao ponto de se obrigarem

a realizar notificações aos órgão reguladores solicitando a realização de provas de eficiência dos tais quites de testes

rápidos produzidos pela BAHIAFARMA.

 

Estes requerimentos de órgãos públicos oficiais demandando a aferição dos produtos é que foram determinantes para

que se deflagrasse o procedimento de fiscalização e inspeção objeto da presente ação mandamental.

 

Nesse contexto, a ANVISA empreendeu fiscalização na sede da impetrante e lavrou o seguinte termo de interdição doc

id 40686466:

 

“TERMO DE INTERDIÇÃO

 

Nº 01/2019/CPROD/GIPRO/GGFIS/DIRE4/ANVISA/MS

 

autuado: Fundação baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e

Distribuição de Medicamentos – BAHIAFARMA

 

(…)

 

Ao(s) 06 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2019, às 13h57m, de acordo com as competências

estabelecidas no Artigo 7º da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999, procedi às ações assinaladas

abaixo cm funamento nos dispositivos legais indicados:

 

(x) interdição parcial do estabelecimento, com fulcro no artigo 7º da Lei 6.360 de setembro de 1976,

em razão de:

 

Descumprimento aos itens 3.3.1 e 5.3.4 do anexo da RDC 16, de 28 de março de 2013, que trata das

Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Médicos e Produtos para Diagnósticos de Uso in vitro,

e da outras providências por não manter registros e liberar seus produtos sem que a as atividades

especificadas no RMP tenham sido completadas para assegurar que todos os critérios de aceitação

tenham sido atendidos em Kits de diagnóstico: Testes Rápidos Zika IgG-IgM Bahiafarma, Teste

Rápido Chicungunha IgM Bahiafarma, Teste Rápido Dengue IgG-Igm Bahiafarma e Teste Rápido YFV

IgG-IgM Bahiafarma, uma vez que para tais produtos, não eram realizados testes de desempenho

para suas liberações ao mercado, utilizando a matriz sangue total, mesmo que indicada em suas

instruções de uso tal possibilidade, não sendo assim, realizados testes de rotina de liberação que

envolvesse tais análises. Também foi verificado que o fornecedor dos mesmos não realizava tais

testes em rotina, conforme declaração da empresa dada pelo diretor de qualidade Dr. Francis

Carazzai Residorfer.

 

Descumprimento ao item 6.4.2 do anexo da RDC 16, de 28 de março de 2013, por não identificar

cada unidade, lote ou partida de produtos com um número de série ou lote, nem registrar no

registro histórico do produto, como evidenciado pela equipe inspetora ao encontrar em estoque

produtos semiacabados de diagnóstico In Vitro junto com os produtos na área de amostras de

retenção, sem comprovação de modal e canal de importação, sem descrição de lot interno ou do

fabricante, assim como, sem certificado de análise e internalização em inventário de almoxarifado,

dado pelo sistema informatizado SIGAM, utilizado pela empresa para as movimentações e

recebimento de produtos.
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[x] Interdição dos produtos Testes Rápidos Zika IgG-IgM Combo Bahiafarma, Teste Rápido

Chicungunha IgM Bahiafarma, Teste Rápido Dengue IgG-IgM Bahiafarma e Teste Rápido YFV IgG-IgM

Bahiafarma, presentes em estoque, no almoxarifado, com impedimento a emissão de notas fiscais

de venda, à partir da data de hoje, junto ao sistema SIGAM, em razão de: A empresa não

apresentava aos produtos citados, presentes em estoque, disponíveis para venda, já aprovados pela

garantia de qualidade testes de liberação tilizando matriz de sangue total, podendo a empresa,

utilizar tais produtos para outras ações de testes e validações, excluindo suas ações de venda.

 

(...)”

 

Naquela mesma oportunidade foram colhidas amostras dos kites de teste rápido para análise da

qualidade dos produtos. Posteriormente foi informado à impetrante que o exame das amostras seria realizado pelo

ICQS, nas datas de 19 e 20 de março.

 

A impetrante diligenciou junto à impetrada solicitando a postergação do exame para que houvesse

tempo de se colher outras amostras para servir contraprova à empresa, o que foi indeferido. Diante disso a impetrante

alega que a medida fiscalizatória é ilegal porque não observa a exigência de amostras triplicada, apontando mal

ferimento a dispositivo legal que expressamente assim o exige.

 

Em resposta à pretensão da impetrante, a impetrada asseverou que o procedimento de coleta de

amostra única encontra amparo legal no §1º, dos art. 27 da Lei 6437, de 20 de agosto de 1977, transcrevo a justificativa:

 

“(...) o procedimento de coleta única encontra amparo legal no § 1º, dos arts. 27 da Lei 6.437, de 20

de agosto de 1977, que estabelece que se a quantidade ou natureza não permitir a colheita de

amostras, o produto ou substâncias será encaminhado ao laboratório oficial, para realização da

análise fiscal, na presença do seu detentor, ou do representante legal da empresa, e do perito pela

mesma indicado.

 

A justificativa de que a natureza da amostra permite a coleta como amostra única encontra

embasamento no fato dos produtos serem dispositivos de teste rápido para diagnóstico, onde os

resultados encontrados são verificados visualmente pelos p´roprios usuários. Os dispositivos

fornecem resultados visíveis a olho nu, sem a necessidade de utilização de equipamentos de leitura

ou outras tecnologias associadas.

 

Os motivos que levaram à necessidade de coleta dos produtos para análise fiscal estava

relacionados exatamente com dúvidas em relação à credibilidade dos resultados apresentados em

alguns dispositivos. Já existem inclusive laudos de análises de controle, emitidos pelo Instituto

Nacional de Controle e Qualidade em Saúde – INCQS, apresentando resultados insatisfatórios para

lotes destes produtos nos ensaios de “Sensibilidade” e “Especificidade”. Tais laudos já representam

indícios de que os produtos podem estar sendo distribuídos com desvios de qualidade e,

consequentemente, podem estar apresentando resultados falsos positivos e negativos nos

processos de triagem de pacientes nos serviços de saúde que adquiriram tais produtos.

 

(…)

 

Com essas considerações, nenhum reparo merece a ação de fiscalização, exceto quanto à forma de

realização do teste. Dispõe o art. 27 da Lei n º 6.437/77:
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 Art . 27 - A apreensão do produto ou substância constituirá na colheita de amostra representativa do estoque
existente, a qual, divide em três partes, será tornada inviolável, para que se assegurem as características de
conservação e autenticidade, sendo uma delas entregue ao detentor ou responsável, a fim de servir como contraprova,
e a duas imediatamente encaminhadas ao laboratório oficial, para realização das análises indispensáveis. 

 

        § 1º - se a sua quantidade ou natureza não permitir a colheita de amostras, o produto ou substâncias será
encaminhado ao laboratório oficial, para realização da análise fiscal, na presença do seu detentor ou do representante
legal da empresa e do perito pela mesma indicado. 

 

        § 2º - Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, se ausentes as pessoas mencionadas, serão convocadas duas
testemunhas para presenciar a análise. 

 

        § 3º - Será lavrado laudo minucioso e conclusivo da análise fiscal, o qual será arquivado no laboratório oficial,
extraídas cópias, uma para integrar o processo e as demais para serem entregues ao detentor ou responsável pelo
produto ou substância e à empresa fabricante. 

 

        § 4º - O infrator, discordando do resultado condenatório da análise, poderá, em separado ou juntamente com o
pedido de revisão da decisão recorrida, requerer perícia de contraprova, apresentando a amostra em seu poder e
indicando seu próprio perito. 

 

        § 5º - Da perícia de contraprova será lavrada ata circunstanciada, datada e assinada por todos os participantes, cuja
primeira via integrará o processo, e conterá todos os quesitos formulados pelos peritos. 

 

        § 6º - A perícia de contraprova não será efetuada se houver indícios de violação da amostra em poder do infrator e,
nessa hipótese, prevalecerá como definitivo o laudo condenatório. 

 

        § 7º - Aplicar-se-á na perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na análise fiscal condenatória,
salvo se houver concordância dos peritos quanto à adoção de outro. 

 

        § 8º - A discordância entre os resultados da análise fiscal condenatória e da perícia de contraprova ensejará recurso
à autoridade superior no prazo de dez dias, o qual determinará novo exame pericial, a ser realizado na segunda
amostra em poder do laboratório oficial. 

 

 

 

                             Da regra legal evidencia-se que a coleta em triplicata constitui o procedimento regular, revestindo-se a
coleta por amostra única de nítido caráter de excepcionalidade, pelo que deve ser devidamente justificada.

 

                             No ponto, observo que a ANVISA busca motivar sua opção na simplicidade do exame cujos resultados
podem ser obtidos visualmente sem necessidade de aparato tecnológico (ID 40686480).

 

                             No entanto, o critério legal determinante da forma de coleta não se relaciona ao grau de complexidade
do exame e sim à viabilidade da apuração em razão da natureza e quantidade do produto, o que, no caso em comento,
permitiria a coleta em triplicata.

 

                            Portanto, aparentemente a motivação da ANVISA encontra-se em contrariedade ao texto legal, sem
prejuízo de aprofundamento da reflexão acerca dos termos legais quando vier a se manifestar em juízo.



18/03/2019 · Justiça Federal da 1ª Região

https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=608fd494492b3… 6/6

 

                           Outrossim, o periculum in mora resulta da potencial lesão advinda de exame em desconformidade com
a lei que, ademais, pode expressar de forma mais imprecisa a característica do produto em cotejo com a forma de
coleta em triplicata, reitere-se, a regra estabelecida na legislação.

 

                           Lado outro, inexiste perigo reverso, pois a autoridade impetrada poderá acautelar o produto para
ulterior análise.

 

                           Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a realização de análise fiscal designada para os dias 19 e
20 de março de 2019 sobre os produtos apreendidos.

 
 

 

Dê-se ciência desta decisão à impetrante.

 

Intime-se com urgência (por mandado) a impetrada para imediato cumprimento.
 Notifique-se a impetrada para prestar informações.

 

Notifique-se o órgão de representação da impetrada para, querendo, integrar o feito.

 

Após as informações, ao MPF para parecer, regressando conclusos para sentença.

 

Cumpra-se.

 
 

 

ED LYRA LEAL

 

Juiz Federal Substituto

 

(assinado em meio digital)
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