
Novo protocolo de defesas e recursos 
de 1ª instância em Processos 

Administrativos Sanitários da GGPAF.
A mudança faz parte do projeto de transformação digital da ANVISA e tem 

o objetivo de modernizar e dar celeridade aos processos, com a redução do 
tempo de tramitação administrativa.



O protocolo de Defesas e Recursos de 1ª 
instância relacionados a Processos 
Administrativos Sanitários instaurados pelas 
unidades autuantes da Gerência Geral de 
Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 
Alfandegados (GGPAF) em face de pessoas 
jurídicas já podem ser feitos pelo sistema 
SOLICITA através do link:
http://solicita.anvisa.gov.br .

http://solicita.anvisa.gov.br/


O usuário deve estar cadastrado na Anvisa como 
“Gestor de Segurança ou Responsável Legal” ou 
“Vínculo Usuário Regulatório de Petição”. Para 
mais informações sobre o cadastramento acesse 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/sistemas/cadastros/cadastro-de-empresas.

É importante ressaltar que os peticionamentos de 
defesa e recursos de 1ª e 2ª instâncias referentes 
aos PAS instaurados em face de pessoas físicas não 
serão contemplados nessa migração para o sistema 
Solicita. Neste caso, os procedimentos continuarão 
seguindo seus fluxos já estabelecidos, sem alteração.        

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/cadastros/cadastro-de-empresas


A petição a ser protocolizada deve ser vinculada a um 
processo já existente, opção disponível na lateral 
esquerda: Rascunho > Novo.

A empresa ao ser notificada do auto de infração ou da 
decisão de 1ª instância, receberá informações do 
número do processo e do expediente.



Para buscar o processo administrativo sanitário 
correspondente, recomenda-se inserir o número 
do expediente ou do processo na tela de 
pesquisa que aparece depois de clicar na lupa do 
campo “Petição origem”.



Após selecionar o processo para o qual será 
apresentada uma petição, deve ser inserido o 
código correspondente ao assunto da petição, ou 
seja, defesa ou recurso de 1ª instância. 

70770 – Defesa de Auto de Infração Sanitária em PAF. 

90293 -  Recurso de Decisão de 1ª Instância em 
Processo Administrativo Sanitário de PAF.



Na tela seguinte devem ser inseridos os arquivos 
mediante a seleção do ícone do lápis na coluna 
“Ações”.



Após clicar em “Enviar” será apresentada uma 
tela para confirmação dos arquivos, mediante a 
visualização dos mesmos.
Após visualização de todos os arquivos 
(obrigatório), o usuário pode confirmar o envio.

O comprovante do envio da petição pode ser 
impresso na última tela a ser apresentada.  



Mais informações sobre a utilização do 
sistema Solicita acesse:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/peticionamento/arquivos/manual-do-solicita

CMPAF/GGPAF

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/peticionamento/arquivos/manual-do-solicita

