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Autos recebidos no plantão judiciário em 21/3/2020, sábado, às 19h.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA contra decisão do Juiz da 1ª Vara da Subseção Judiciária
de Imperatriz, no Estado do Maranhão, que deferiu a tutela cautelar para determinar que a ANVISA e a
INFRAERO permitam o acesso e não imponham nenhum óbice à instalação de barreiras sanitárias pelo
Estado do Maranhão no aeroporto Prefeito Renato Moreira, para a inspeção de passageiros de voos
nacionais, bem como permitam a inspeção sanitária de equipamentos do aeroporto e das aeronaves que
nele pousem, sob pena de multa de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada descumprimento,
além da eventual comunicação ao Ministério Público Federal para a análise quanto à
responsabilização criminal cabível. 

Defende a ausência de competência dos Estados e do Distrito Federal para exercício das
ações de vigilância sanitária e epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras.

Indica atos normativos recentes que ratificam e ampliam a competência da ANVISA para
exercício das ações de vigilância sanitária e epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras durante a crise
do COVID-19.

Informa as ações que já estão sendo adotadas para mitigar os riscos de contaminação,
ações essas que estão de acordo com o protocolo estabelecido em conjunto com a equipe médica do
aeroporto.

Entende ser ineficaz o método utilizado pelo Estado, diante da ausência de recomendação
da Organização Mundial de Saúde e de comprovação de eficácia na utilização de scanners térmicos em
aeroportos. 

Considera, ainda, que o método utilizado aumenta a aglomeração das pessoas, o que pode
aumentar os riscos de contaminação.

É o relatório.
Decido.
Conforme consta na petição inicial do pedido de tutela cautelar requerida em caráter

antecedente pelo Estado do Maranhão, foi diligenciado junto à ANVISA e a INFRAERO medidas de
retenção do vírus CONVID-19 no aeroporto de Imperatriz, tais como a verificação do estado de saúde dos
passageiros e tripulantes de aeronaves oriundos de localidades com casos confirmados de contágio por tal
vírus. Diante da ausência de resposta da ANVISA, foi acionado o Poder Judiciário para autorizar o Estado a
implantar uma barreira sanitária no aeroporto de Imperatriz/MA para inspecionar voos internacionais e
nacionais.

Não foi discutida a competência da ANVISA, mas apenas a sua omissão em responder os
questionamentos do Estado.

Diante dos argumentos apresentados, no dia 20/3/2020, a tutela foi concedida.
Neste agravo, a ANVISA apresenta sua Nota Técnica 30/2020, emitida no dia 20/3/2020,

que conclui da seguinte forma:
O mecanismo de transmissão do SARS-CoV-2 ainda não foi totalmente elucidado, contudo estudos já
apontaram transmissão do vírus mesmo durante a fase assintomática da doença. Desta maneira, a triagem
em viajantes utilizando parâmetro único, como temperatura, não é recomendada, devido à falta de



sensibilidade dessas medidas na identificação de viajantes infectados e/ou assintomáticos.
Importante informar que a Anvisa, juntamente com o Ministério da Saúde, estados e municípios vêm
adotando medidas para monitoramento e aprimoramento das ações de resposta à pandemia da COVID-19.

 
Foram apresentados, ainda, procedimentos adotados pela ANVISA por meio de seu

Protocolo para o enfrentamento do COVID-19 em portos, aeroportos e fronteiras, bem como atos
normativos recentes - Medida Provisória 926, de 20 de março de 2020.

A atual situação, definida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde,  exige
medidas urgentes, bem como a parceria entre os entes públicos, diante da prioridade que se deve dar à
preservação da saúde.

No caso, é louvável a iniciativa do Estado em adotar providência para conter o vírus, bem
como o interesse da ANVISA em apontar, inclusive em sua nota técnica, alternativas para o Estado.
Essas providências adotadas pelos entes públicos demonstram que não há divergências na busca de soluções
para amenizar o momento em que vivemos.

Assim, diante dos procedimentos técnicos apresentados pela ANVISA, que não
recomendam a medição de temperatura dos passageiros, e das providências adotadas após o deferimento da
tutela, não cabe mais a manutenção da decisão agravada.

Por tal motivo, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos
da decisão agravada.

Comunique-se, com a urgência que o caso requer.
Findo o plantão, distribuam-se os autos.

 
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

(no exercício do plantão)
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