
 

 

 

À  

AUTORIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE 

 

Assunto: EFEITO SUSPENSIVO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS PELA 

VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. 

 

Prezado Senhor (a): 

 

A propósito das publicações pela AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  - ANVISA – 

das RESOLUÇÕES RE 1.721,  RE 1.722 e RE 1.723, de 28/04/2021 (DOU 29/04/21), e no intuito 

de promover esclarecimento quanto aos fatos, observamos o que se segue de acordo com a 

LEI 9.782/1999: 

1 – A RESOLUÇÃO RE 1.721 REVOGOU A INTERDIÇÃO CAUTELAR prevista na RESOLUÇÃO RE 

1.388 (DOU 07/04/2021), liberando para comercialização todos os produtos listados nessa 

resolução. Portanto, a RESOLUÇÃO RE 1.388 passou a não ter mais efeito com a publicação 

da RESOLUÇÃO RE  1.721. 

2 – A RESOLUÇÃO RE 1.722 – determinou o recolhimento de uma lista de produtos. 

3 – A RESOLUÇÃO RE 1.723 – determinou a suspensão da fabricação. 

Ocorre que, contra as determinações das RESOLUÇÕES RE 1.722 e RE 1.723, a VITAMEDIC 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA interpôs, em 30/04/2021, RECURSOS ADMINISTRATIVOS COM 

EFEITO SUSPENSIVO (Prot. 202104300061PR e 202104300060PR), SUSPENDENDO OS 

EFEITOS dessas resoluções até que haja o julgamento final pela Diretoria Colegiada da 

ANVISA.  Portanto, não há respaldo legal vigente que sustente qualquer medida que 

determine o recolhimento de produtos ou suspensão da produção. Ou seja: os produtos 

VITAMEDIC estão liberados para comercialização e uso até que haja julgamento final dos 

referidos recursos administrativos.  

O efeito suspensivo dos recursos administrativos interpostos contra atos da ANVISA está 

previsto no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei n. 9.782/1999 que criou a própria ANVISA: 

 § 2º. – DOS ATOS PRATICADOS PELA AGÊNCIA CABERÁ RECURSO À DIRETORIA 

COLEGIADA, COM EFEITO SUSPENSIVO, COMO ÚLTIMA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. 

Em acréscimo, destaque-se ainda que o Decreto n. 3.029/1999, que aprova o regulamento 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – não deixa qualquer margem para 

interpretações diversas, já que também prevê expressamente que os recursos 



 

 

administrativos interpostos contra decisões exaradas pela citada agência possuem efeito 

suspensivo, in verbis: 

 ``Art. 11. Compete à Diretoria Colegiada a responsabilidade de analisar, discutir e 

decidir, em última instância administrativa, sobre matérias de competência da autarquia, 

bem como sobre:  (....) 

 VIII – julgar, em grau de recurso, as decisões da Agência, mediante provocação dos 

interessados; 

 § 2º. Dos atos praticados pelas unidades organizacionais da Agência, caberá recurso 

à Diretoria Colegiada, com efeito suspensivo, como último instância administrativa.  

 Destarte, é imperioso destacar que está explícita claramente a determinação da lei 

ao estabelecer que os recursos administrativos interpostos contra atos praticados pelas 

unidades organizacionais da ANVISA possuem efeito suspensivo.  

 Assim, considerando que as resoluções RE 1.722 e RE 1.723 não estão produzindo 

efeitos desde a data da interposição dos recursos, a VITAMEDIC requer a essa ilustre 

autoridade de vigilância sanitária que observe o disposto no § 2º do artigo 15 da lei 

9.782/1999, permitindo a regular comercialização dos produtos da empresa. 

 

Atenciosamente,  

Anápolis, 06 de Maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Luiz Antonio Farias 

Dir. Departamento Jurídico 

OAB/GO 10.531 

 

 

 

Dr. Ubirajara Marques 

Assessoria Jurídica 

OAB/DF 45.473 

 

 

 


