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Resumo

A Vigilância Sanitária (VISA), como integrante da Administração Pública, é a 

responsável pelo controle sanitário de produtos e serviços de interesse da saúde. Utiliza-se do 

poder de polícia para imprimir a observância da legislação, como forma de apoiar e legitimar 

a ação da autoridade pública competente no exercício regular de seus atos, estabelecendo 

ações satisfatórias para a correção das infrações sanitárias. O estudo de caráter exploratório 

descreveu o Processo Administrativo Sanitário (PAS) instaurado pela VISA-BA, utilizando-se 

da pesquisa documental como estratégia metodológica para análise das informações contidas 

nos  PASs arquivados na VISA/Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB). Os dados coletados dos 

processos foram sistematizados em matrizes de análise para permitir a contabilização dos 

processos e o seu respectivo enquadramento na legislação sanitária. Os resultados apontaram 

fragilidades do PAS, evidenciadas nas dificuldades traduzidas na correta instrução dos 

processos, bem como a não obediência ao fluxo administrativo já existente. Esses achados 

apontam a necessidade de fazer cumprir as normas procedimentais necessárias ao bom 

andamento dos processos admitidos na VISA-BA, que têm como regra a fiscalização como 

forma de impedir a disseminação do risco sanitário, constituindo, assim, ações para a defesa e 

a proteção da saúde individual e coletiva.

Palavras-chave: Vigilância sanitária. Processo administrativo sanitário. Direito sanitário. 

Infração sanitária.
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THE ADMINISTRATIVE PROCESS SANITARY AND RIGHT TO HEALTH

Abstract

The CDC (VISA) as a member of the public administration is responsible for 

the sanitary control of products and services of interest to health. It uses police power to 

print the observance of the legislation as a way to support and legitimize the action of the 

competent public authority in the exercise of their regular acts, establishing satisfactory 

actions to correct violations of health. The exploratory study, describes the administrative 

proceedings initiated by the VISA-BA, using documentary research as a methodology for 

the analysis of information contained in the administrative proceedings filed in sanitary 

VISA/SESAB. The collected data were systematized processes in arrays to allow analysis 

of the accounting processes and their respective framing in health legislation. The 

results showed weaknesses Administrative Procedure Health, highlighted the difficulties 

in correctly translated investigating cases as well as non-compliance to the existing 

administrative flow. These findings indicate the need to enforce the procedural rules 

necessary for the proper conduct of court admitted the VISA-BA, whose rule enforcement 

as a way to prevent the spread of health risk, thus actions for the defense and protection 

of health individual and collective.

Keywords: Surveillance. Administrative process health. Health law. Sanitary infringement.

SALUD Y PROCESO ADMINISTRATIVO DERECHO A LA SALUD

Resumen

El CDC (VISA) como miembro de la administración pública es responsable 

del control sanitario de los productos y servicios de interés para la salud. Utiliza 

el poder de policía para imprimir la observancia de la legislación como una forma de 

apoyar y legitimar la acción de la autoridad pública competente en el ejercicio de sus 

actos regulares, estableciendo medidas satisfactorias para corregir violaciónes de la 

salud. El estudio exploratorio, se describen los procedimientos administrativos iniciados 

por la VISA-BA, el uso de la investigación documental como una metodología para el 

análisis de la información contenida en las actuaciones administrativas presentadas en 

sanitarios VISA/SESAB. Los datos recogidos fueron los procesos sistematizados en arreglos 

para permitir el análisis de los procesos de contabilidad y sus respectivos encuadres 
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en la legislación de salud. Los resultados mostraron debilidades de Procedimiento 

Administrativo de la Salud, destacan las dificultades en la investigación de casos 

traducidos correctamente, así como el incumplimiento con el flujo administrativo 

existente. Estos resultados indican la necesidad de hacer cumplir las normas de 

procedimiento necesarias para la buena marcha de la corte admitió la VISA-BA, cuya 

aplicación de las reglas como una forma de prevenir la propagación del riesgo para 

la salud, por lo tanto, las acciones para la defensa y protección de la salud individual 

y colectiva.

Palabras clave: Vigilancia. Administrativo de salud proceso. Ley de salud. Violación sanitaria.

INTRODUÇÃO

A partir de 1946, a Organização Mundial da Saúde (OMS) “adotou o conceito 

de saúde como sendo o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência 

de doença”.1 Apesar da resistência a tal conceito, não surgiu nenhuma definição que 

conseguisse operacionalizar o equilíbrio evidenciado nele.

Os contextos sociais e econômicos relacionam-se, indubitavelmente, enquanto 

fatores essenciais na determinação do estado de saúde dos indivíduos, expressos de forma 

significativa por meio do entendimento das populações no que se refere ao Direito à 

Saúde. Este, portanto, é expresso por meio da cobrança de ações mais efetivas com vistas 

à redução do risco, figurando um dos assuntos de maior relevância na área de atuação da 

Saúde Coletiva.

A diversidade da prática social exercida pelas distintas categorias profissionais 

redesenha uma Saúde Coletiva, que entendemos ser compreendida como uma construção 

histórica que possibilita um enfrentamento teórico da problemática saúde-doença entre os 

atores sociais no âmbito da produção científica e da sociedade.

Na concepção de Donnangelo, há um direcionamento prevalente na comunhão 

de conceitos como forma de valorização dos diversos campos de trabalho voltados para a 

proteção integral da saúde, por meios mais eficazes, e para a erradicação da doença social 

como forma de promover a Saúde Coletiva. Dessa maneira, contribui-se para a transformação 

do modo de entender e operar dos profissionais envolvidos nas diversas áreas de atuação 

relacionadas à saúde.   

Com a promulgação da Constituição de 1988 e a inclusão de vários dispositivos 

constitucionais garantindo o direito da população à saúde, o Estado internalizou essa 
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obrigação e passou a criar ações de relevância para a promoção e a prevenção da Saúde 

Coletiva. Isso sugere, portanto, uma posição de resgate social cuja proteção dos direitos 

humanos se torna um dos fundamentos de nossa República. 

Dessa forma, a saúde foi reconhecida no Brasil como “direito de todos e 

dever do Estado”2 cuja garantia depende de políticas sociais e econômicas voltadas para a 

“redução de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.3 Essa ideia foi corroborada com a 

criação da Lei nº 8.080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS), que veio estabelecer regras 

“sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”.

 Assim sendo, a noção de risco posta na Lei nº 8.080/90 é incorporada à 

definição de Vigilância Sanitária (VISA), a partir da década de 1990, sendo-lhe atribuída 

uma infinita área de abrangência e atuação. Diante deste fato, os problemas e as 

necessidades nessa área passam a requerer uma compreensão ampla da questão saúde 

e das relações de produção-consumo no momento da globalização.4 Logo, o Estado é 

responsável pelos serviços públicos de saúde e, assim, representa o centro do sistema, que 

se utiliza das instituições jurídicas autônomas, as quais se complementam entre si para dar 

vida e sustentação ao SUS.  

 As competências constitucionais que estabelecem as atribuições de cada ente 

federativo na prestação dos serviços públicos revelam a caracterização do poder estatal por 

meio do exercício da governabilidade de cada representante dessa esfera federativa e as 

atribuições relativas a “vigilância, controle e fiscalização de bens, produtos e serviços de saúde 

existentes no território nacional”. 

A Administração Pública é conceituada, em linhas gerais, como a gestão de bens 

e interesses da comunidade, nos âmbitos federal, estadual ou municipal, de acordo com os 

preceitos do Direito e da moral com vistas ao bem comum.5 Então, os fins da Administração 

Pública objetivam o bem comum da coletividade administrada.

Nesse contexto, a Administração Pública, por intermédio da VISA, introduz 

uma dimensão jurídica, a qual sobrepõe a sua prática às “demais práticas coletivas de 

saúde, conferindo-lhe importantes prerrogativas expressas pelo seu papel de polícia e pela 

sua função normatizadora”.6 Pode-se salientar que não há como dissociar a prática sanitária 

do papel de polícia administrativa, em razão da discricionariedade que é atribuída aos 

Atos Administrativos emanados dos seus agentes, por meio de sanção imposta àqueles que 

infringem disposições legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens ou serviços públicos. 
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Nesse caso, visam a punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos 

particulares perante a Administração.

Os Atos Administrativos punitivos, como facilmente se percebe, podem ser 

emanados para que haja a prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Assim, 

as ações são estabelecidas no sentido de minimizar os riscos e agravos à saúde individual e 

coletiva, de forma a atender à responsabilidade objetiva da Administração Pública. 

É de se observar que a transgressão à norma sanitária enseja uma 

penalização do infrator conforme a natureza e a gravidade da falta cometida, 

sendo, pois, o Processo Administrativo Sanitário (PAS) o instrumento usado pela 

Administração com a finalidade de apurar as irregularidades sanitárias detectadas e 

as responsabilidades do infrator, assegurando-lhe a oportunidade de promover a sua 

defesa e o contraditório ao que lhe é atribuído, de modo a respaldar com juridicidade a 

aplicação da penalidade que lhe for imputada.

Diante da relevância do tema para a Saúde Pública é valioso descrever 

o PAS como instrumento de ação da VISA, cuja principal finalidade é apurar 

irregularidades sanitárias que podem oferecer riscos à saúde da coletividade, e, 

consequentemente, responsabilizar os infratores, minimizando o risco sanitário 

decorrente do descumprimento normativo. Cabe salientar que a instauração pura e 

simples do PAS não gera a correção da irregularidade, tampouco livra a coletividade 

do suposto risco que aquela infração propicia, daí a importância da identificação das 

possíveis fragilidades na correta finalização desses processos, ou seja, a correção da 

irregularidade não está diretamente proporcional à devida finalização do processo. 

Nesse aspecto, inferimos que a instauração do PAS sem a sua devida conclusão poderá 

repercutir na permanência do risco para a Saúde Coletiva.

Partindo do pressuposto de que ações satisfatórias para a correção da 

infração sanitária convergem para além de conhecimentos específicos sobre a instrução 

processual, da promoção de ações voltadas para o atendimento das questões referentes 

à organização do fluxo processual, da capacitação de recursos humanos não só para a 

área específica de fiscalização, mas também para os técnicos envolvidos na instrução 

do processo até a sua conclusão, da aquisição de recursos materiais e humanos 

especializados, da observância da legislação como forma de apoiar e legitimar a ação 

da autoridade pública competente no exercício regular de seus atos, pergunta-se: o 

não cumprimento do fluxo processual nos processos administrativos no âmbito da VISA 

concorre para a manutenção do risco à Saúde Coletiva?
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 A partir desse questionamento este trabalho se propôs a realizar uma pesquisa 

sobre a instauração e finalização dos PASs, tendo como reflexo a possível lesão ao direito à 

saúde da coletividade no que tange ao Direito Sanitário, por meio de uma abordagem do 

Direito Administrativo e do Direito Sanitário como ramo desse direito, remetendo a uma 

conceituação de PAS e a respectiva legislação.

DIREITO ADMINISTRATIVO OU DIREITO PÚBLICO

O Direito Administrativo, como ramo autônomo, nasceu em fins do século 

XVIII e início do século XIX, o que não significa que inexistissem anteriormente normas 

administrativas, pois onde quer que exista o Estado, existem órgãos encarregados do exercício 

de funções administrativas. O que havia eram normas esparsas relativas principalmente ao 

funcionamento da Administração Pública, à competência de seus órgãos, aos poderes do 

Fisco, à utilização, pelo povo, de algumas modalidades de bens públicos, à servidão pública. 

Não se tinha desse ramo de direito uma elaboração baseada em princípios informativos 

próprios que lhe imprimissem autonomia.8

Essa formação do Direito Administrativo começou a se desenvolver a partir 

do Estado Moderno, com a concepção de garantia de direitos individuais e a relação destes 

com o Estado. Nesse sentido, a compreensão deste ramo do direito, o Direito Administrativo, 

transcende a ideia de função do Estado como poder de polícia e responsável pela 

manutenção da ordem pública.

Considerando que a base para a solidificação das políticas públicas são as 

ações de governo utilizadas como formas de poder para a união da sociedade, o Direito 

Administrativo responsabiliza-se pela racionalização formal do exercício do poder pelo 

ente público, e tem-se a utilização desse ramo do Direito nas questões que envolvem a 

Administração Pública.

Na concepção de Hely Lopes Meirelles,9 o Direito Administrativo, pelo critério da 

Administração, é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes 

e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados 

pelo Estado. Desse modo, o conceito de Direito Administrativo pode ser elaborado de várias 

maneiras distintas, dependendo da conotação do autor da obra a ser enfocada, ou seja, de 

acordo com as informações e o mecanismo didático utilizado pelo doutrinador, mas sempre 

devem ser destacadas as seguintes características do conceito de Direito Administrativo:

• pertence ao ramo do Direito Público, por estar submetido às regras de 

caráter público;
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• é considerado como Direito não codificado, porque não está reunido 

em uma única Lei, mas sim em várias Leis específicas, chamadas de 

legislações esparsas; 

• o Direito Administrativo é considerado não contencioso, por não haver 

previsão legal para Tribunais e Juízes Administrativos ligados ao Poder 

Judiciário, em razão do Princípio da Jurisdição Única, em que a Constituição 

Federal (CF) concede atribuição típica de julgar os litígios;

• possui regras que traduzem princípios constitucionais e princípios 

infraconstitucionais;

• tem como objeto o estudo da organização e da estrutura da Administração Pública.

PRINCÍPIOS JURÍDICOS

As normas jurídicas formam um sistema na medida em que se relacionam 

reciprocamente segundo um princípio unificador. Todas as normas jurídicas do sistema 

convergem, segundo Kelsen,10 para um único ponto — a norma fundamental, ou seja, a 

Constituição — que imprime unicidade e validade a todo o sistema normativo.

O sistema jurídico consiste exatamente na reunião ou composição, em uma 

perspectiva unitária, ordenada e organizada coerente e harmônica, das diversas unidades 

normativas. Os princípios jurídicos, outrora considerados como meros instrumentos 

secundários ou auxiliares da função integrativa do direito, são considerados, hodiernamente, 

como verdadeiras normas jurídicas, as mais importantes de todas, responsáveis pela harmonia 

e coerência do sistema jurídico.11 Esses princípios jurídicos têm por escopo agregar valores 

ao sistema jurídico, favorecendo a compreensão e aplicação das normas, dando-lhes 

fundamento, coerência e harmonia. Assim, os princípios jurídicos são a base norteadora de 

um sistema jurídico.

Nesse entendimento, podemos destacar alguns princípios jurídico-

constitucionais que integram o conteúdo do regime jurídico-administrativo e se correlacionam 

com a atuação da VISA:

• supremacia do interesse público sobre o interesse privado: esse princípio 

ressalta a prevalência, pela superioridade do interesse coletivo em 

detrimento do interesse do particular, o qual confere o atributo da 

Indisponibilidade do interesse público, que significa dizer que o interesse 

público é relativo à coletividade; dessa forma, o administrador deverá 

interpretar a norma de forma a assegurar a finalidade pública;
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• legalidade: no âmbito da Administração Pública, a atividade administrativa só 

pode ser exercida em estrita conformidade com a lei;

• impessoalidade: a atuação impessoal da Administração Pública é imperativa, 

haja vista que não pode ser exercida de modo a atender aos interesses de um 

grupo em detrimento do interesse coletivo;

• moralidade: é um conjunto de regras que impõem o emprego da ética, 

honestidade, probidade, boa-fé, lealdade para com as instituições públicas;

• publicidade: imprime transparência na atividade administrativa, para 

que o administrado tome ciência do comportamento adotado pelo seu 

administrador;

• eficiência: a atividade administrativa deve ser célere, satisfatória e completa, 

devendo atuar de forma menos onerosa.

A partir desses princípios, pode-se observar que na atividade administrativa a 

Administração Pública, ao mesmo tempo em que goza de prerrogativas, sujeita-se às regras 

que caracterizam a indisponibilidade do interesse público.

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os poderes da Administração têm natureza instrumental, isto é, surgem como 

instrumentos conferidos pelo ordenamento jurídico à Administração para preservar interesses 

da coletividade. O uso desses poderes é um dever-poder, pois é por meio deles que se irá 

alcançar a preservação dos interesses da coletividade. O administrador só poderá usá-los para 

preservar os interesses públicos. Se ultrapassar os limites, haverá abuso de poder e desvio de 

finalidade, que são espécies de ilegalidade. 

Os poderes classificam-se quanto a sua espécie, podendo ser: Poder Vinculado 

e Discricionário; Poder Hierárquico; Poder Normativo ou regulamentar; Poder Disciplinar; e 

Poder de Polícia.

No conceito estabelecido por Meirelles,9 o poder vinculado ou regrado é 

aquele que a lei confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, 

determinando desde logo os elementos e requisitos necessários à sua formalização. 

Complementando essa definição, Di Pietro8 diz que, no caso do poder vinculado, a 

Administração Pública faz o que a lei estabelece como um ato de chancela.

Contudo, o Poder Discricionário é definido por Cunha Junior11 como sendo 

a faculdade de que dispõe a Administração Pública para, em determinada situação, 
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escolher uma entre as várias soluções juridicamente possíveis e admitidas. Assim, o Poder 

Discricionário permite que o administrador, apesar de estar preso ao enunciado da lei, não 

se limite a um único comportamento possível a ser adotado em situações concretas, existindo 

um espaço para juízo de conveniência e oportunidade. É o caso, por exemplo, de um 

pedido de liberação de Alvará Sanitário para abertura de farmácia de manipulação, em que a 

Administração poderá conceder ou não, dependendo da situação em concreto.

Temos também o Poder Hierárquico, cujo poder é conferido à Administração para 

se auto-organizar, isto é, para distribuir as funções dos seus órgãos e fiscalizar a atuação dos seus 

agentes. Esse poder é aquele que confere à Administração Pública a capacidade de ordenar, 

coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da Administração.11

No caso do Poder Disciplinar, este é atribuído à Administração Pública para 

aplicar sanções administrativas aos seus agentes pela prática de infrações de caráter funcional. 

A esse poder disciplinar só se subordina aqueles chamados de agentes públicos. A expressão 

“agentes públicos” abrange todos que se encontram na Administração Pública, incluindo-se 

funcionários, empregados e mesmo os contratados em caráter temporário. Por intermédio de 

seus agentes públicos a Administração Pública, por infração a alguma norma legal, aplicará 

as sanções administrativas ou penalidades a seus infratores, as quais variam de advertência, 

demissão, multa, suspensão e/ou cassação de licença, etc. 

Entretanto, a Legislação, visando a coibir a ocorrência de excessos, estabelece 

limites ao exercício do poder fiscalizador: necessidade de abertura de processo administrativo 

(instrumento para apurar irregularidades da área administrativa); necessidade de oferecimento ao 

prestador o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV da CF); necessidade de motivação da 

decisão. A Administração está obrigada a motivar todos os atos que edita, mesmo quando deixa 

de aplicar uma penalidade, pois quando atua representa interesses da coletividade.

A lei, quando editada, é genérica, abstrata e impessoal, portanto é preciso 

que o administrador público demonstre os fatos que o levaram a aplicar aquele dispositivo 

legal para o caso concreto. Portanto, é só por intermédio dos fatos que se pode apurar se 

houve correspondência entre o que a lei abstratamente prevê e os fatos concretos levados 

à autoridade. A autoridade sanitária, no momento de aplicar a pena, deve observar 

obrigatoriamente: natureza da infração; gravidade da infração; prejuízos que ela causou para 

a Saúde Pública; atenuantes e agravantes no caso concreto; antecedentes do infrator. 

Define-se Poder Normativo ou Regulamentar como o poder conferido aos 

chefes do Poder Executivo para a expedição de normas por meio de decretos e regulamentos 

ou disciplinar matéria que não se sujeita à iniciativa da lei. 



812

O mestre Hely Lopes Meireles considera o Poder de Polícia como uma 

faculdade que a Administração Pública tem de condicionar e restringir os bens, as atividades 

e os direitos individuais, visando ajustá-los aos interesses da coletividade. Assim, o Poder de 

Polícia é definido como o poder conferido à Administração para restringir, condicionar, limitar 

o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares, para preservar o interesse 

coletivo. Logo, o condicionamento de direitos só será possível com base na supremacia 

do interesse público. O Poder de Polícia pode se apresentar por meio de atos gerais ou 

concretos, observados no dia a dia do agente público, no exercício da função administrativa. 

Di Pietro menciona o Art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN), que dispõe: 

Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática 
de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente 
à segurança, à 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 tranqüilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

E observa que, no exercício do poder de polícia, a Polícia Administrativa, que é 

regida pelo Direito Administrativo, incide sobre bens, direitos ou atividades. Entretanto, outros 

instrutores em doutrina entendem que o poder de polícia não incide sobre o direito em si, 

mas sim sobre o exercício desse direito.

Complementando o pensamento de Di Pietro, esse poder de polícia, “como todo 

ato administrativo, sempre esbarra em limitações impostas pela lei”, que restringem a atuação dos 

agentes públicos, os quais exercem suas atividades nos órgãos autorizadores dos serviços prestados 

à população.8 Tal autor acrescenta que essas limitações podem ser quanto à competência e à forma, 

considerando o agente público que emanou o ato administrativo, aos fins, se o interesse público 

tiver prevalecendo, e mesmo aos motivos ou ao objeto, observando, neste caso, a necessidade 

do ato e do meio de ação para a sua ocorrência. Por intermédio do Poder de Polícia os órgãos 

da Administração Pública abreviam a liberdade dos particulares, em benefício da coletividade, 

priorizando a defesa desse direito difuso, estabelecendo os limites de atuação dos prestadores de 

serviços que, no caso da VISA, interferem direta ou indiretamente na saúde da população.

O reconhecimento da ação do Poder Público junto à população se configura, 

no momento em que os agentes os definem como aliados, no exercício do controle e da 

fiscalização dos serviços de interesse à saúde, por meio de uma garantia constitucional, que é 

o direito à informação: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional” (art. 5º, XIV da CF).
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RESPONSABILIZAÇÃO 

Todo ato emanado do administrador público deverá obedecer à interpretação 

da norma administrativa, de forma a melhor assegurar o atendimento do fim público a que 

se destina. Para tanto, compete à Administração Pública, por intermédio das normas legais, 

estabelecer os meios de garantir à pessoa e à comunidade a proteção contra ações que 

contrariem a regulação do uso de produtos, bem como o exercício de práticas e serviços que 

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

Dessa forma, não há como falar em renúncia ao interesse coletivo sem 

autorização da norma legal. Isso significa dizer que o não atendimento ao interesse público 

resultará em desvio de poder por parte da autoridade. Por fim, cabe salientar que cumpre 

efetivamente ao Estado assumir um papel fundamental na adoção das medidas possíveis e 

necessárias à adequação do exercício dos direitos individuais ao bem-estar geral. 

DIREITO SANITÁRIO

O Direito Sanitário deve ser aqui entendido com um ramo do Direito Público 

voltado para estabelecer regras que norteiam as ações desenvolvidas pela VISA em todos os 

níveis de atuação. No entendimento do jurista Hélio Pereira Dias, o contexto do Direito Público 

ressalta, pela sua natureza e importância, as normas de Direito Sanitário, quer como afirmação 

do poder de polícia do Estado, quer como afirmação do Poder Público. O posicionamento 

firmado por Dallari,7 no que concerne ao Direito Sanitário, revela que o seu objeto visa “a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde de todos os indivíduos... compreendendo ambos 

os ramos tradicionais em que se convencionou dividir o direito: o público e o privado” (p. 10).

Com vistas à consolidação da equidade desse sistema de saúde praticado no país, 

insere-se a VISA no contexto de organização de práticas institucionais de promoção da saúde. 

Em razão da sua força, a saúde impulsiona o Estado à prática do seu Poder de Polícia, criando 

medidas que venham a coibir qualquer ação que possa gerar dano à saúde da coletividade.

Como afirma Arouca, o Projeto de Reforma Sanitária12 

é o da civilização humana, é um projeto civilizatório, que para se organizar 
precisa ter dentro dele princípios e valores que nós nunca devemos perder, 
para que a sociedade como um todo possa um dia expressar estes valores, 
pois, o que queremos para a saúde é o que queremos para a sociedade 
brasileira (p. 6).

E isto é o que assegura o Direito Sanitário. Dessa maneira, a Saúde Pública tem um caráter 

coletivo e a sua proteção é estabelecida por meio de leis que a Administração Pública cumpre 

e deve fazer cumprir, por intermédio de mecanismos desenvolvidos para orientar a atuação da 
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sociedade e através do aparelho legislativo do Estado. Essa normatização imposta pelo Estado 

constitui-se em um ponto fundamental para o fortalecimento do Direito Sanitário como garantia 

do bem comum, do direito à cidadania e, acima de tudo, do direito à vida.

A inserção do Direito Sanitário no cotidiano do sistema brasileiro de saúde 

tem evidenciado o crescimento da demanda para a criação de cursos de introdução, 

aperfeiçoamento ou especialização em Direito Sanitário como exigência natural do sistema. 

Como podemos ver, o Direito Sanitário tomou contornos que delinearam sua importância no 

campo da Saúde Pública; como consequência, um novo ordenamento nas relações entre o 

Estado e a sociedade nas questões de Saúde Pública começou a surgir de forma mais acentuada.

A legislação no campo da saúde não serve apenas para estruturar um sistema, 

serve também para desenvolver mecanismos de proteção e controle a qualquer ameaça ao 

direito à saúde provocada por uma ação individual ou estatal.

O Poder de Polícia é uma atividade importante no âmbito da VISA, e, em um 

passado recente, baseava suas ações apenas neste princípio, entretanto, observa-se que 

medidas mais suaves podem surtir um efeito muito maior para tentar corrigir alguma anomalia 

e desrespeito à norma sanitária. Quando as medidas de orientação, conscientização e 

educação sanitária não fazem efeito, apela-se para as ações regulamentadoras por meio do 

Poder de Polícia Sanitária derivado de lei. Contudo, restringir as ações de VISA ao Poder de 

Polícia e às atividades fiscalizadoras é destruir todo um processo educativo de construção da 

VISA ao longo de décadas no país.

Não podemos pensar que, apesar desses avanços, o sistema de VISA no 

país não tem problemas. Apesar de aumentar os investimentos por parte da União por 

intermédio dos seus respectivos órgãos, há alguns pontos de retenção identificados nos 

serviços de VISA como: 

o não reconhecimento das suas ações, o não reconhecimento da sua 
importância dentro da Saúde Pública, ações ‘vigiadas politicamente’, 
a falta de qualificação de seus agentes, a precarização nas relações de 
trabalho, dentre outros (p. 10).13 

Essa observação, todavia, não pode ser destacada como privilégio da União, 

haja vista que o Estado da Bahia sequer tem uma legislação sanitária própria, ou mesmo 

cuidou de adaptar o estabelecido pela Lei Federal nº 6.437/77 às particularidades inerentes 

ao seu âmbito estadual de atuação.

Nesse aspecto, a Lei Estadual nº 3.982/81, apesar de na época de sua 

publicação ter como escopo o alcance de todo o subsistema de saúde do Estado da 
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Bahia, tornou-se, na atualidade, objeto de simples consulta para os técnicos da VISA 

estadual, haja vista que o seu conteúdo não mais atende às necessidades reais da prática 

desenvolvida por esses técnicos. Ademais, vale salientar que tal Lei não oferece respaldo 

para aplicação nas situações específicas vivenciadas pelos técnicos, no que se refere ao 

âmbito de atuação da VISA estadual.

Dessa forma, pode-se notar que a fragilidade nas ações de VISA decorre da 

não atualização do arcabouço legal existente, tornando, assim, o Direito Sanitário um campo 

pouco explorado pelos doutrinadores da área do Direito Administrativo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO

O PAS, aquele iniciado a partir da lavratura do Auto de Infração e com a 

finalidade de apurar irregularidades sanitárias, como forma de impedir ou minimizar o dano 

à Saúde Pública, detectando-as, responsabilizando os infratores e oferecendo-lhes a ampla 

defesa e o contraditório, imputando-lhes uma penalidade com juridicidade, tornou-se objeto 

deste trabalho. Em Direito, tem-se que processo é uma sequência de atos (procedimentos) 

que visam a produzir um determinado resultado. Logo, em um contexto jurídico, esses 

processos estão previstos em leis ou outros dispositivos vigentes. 

Na Administração Pública, o processo é utilizado em todas as suas atividades, 

para a consecução de variados fins. É, portanto, o modo como a Administração Pública 

toma suas decisões, seja por iniciativa de um particular, seja por iniciativa própria. Deve-se 

sublinhar que, quando mencionamos processo administrativo, seja ele sanitário ou qualquer 

outro ramo do direito público, consideramos a formalização de um instrumento contendo 

capa e demais documentos que comporão as peças processuais. Essa sucessão de Atos 

Administrativos não está adstrita à VISA, mas a todas as áreas da Administração Pública.

Dessa forma, deve-se observar que onde houver risco à Saúde Pública, haverá 

de existir a fiscalização sanitária, ambiental e epidemiológica, com vistas à eliminação 

desse risco. Assim sendo, a VISA tem como missão precípua a defesa e proteção da saúde, 

buscando garantir que as irregularidades que representem risco à Saúde Pública não 

aconteçam, e, se por acaso acontecerem, que sejam resolvidas por meio de processo próprio, 

sempre com base no interesse público. 

Descrito por Hélio Pereira Dias14 como 

espécie do processo em geral, o processo administrativo dirige suas vistas 
para um fim que é um pronunciamento final, uma decisão concreta da 
administração, um ato administrativo que consubstancia uma norma 
vigente (p. 113). 
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É claro que sendo o PAS um tipo de processo administrativo, seu julgamento 

será feito nos estritos limites da Lei e dos princípios que regem os atos públicos, e a observação 

desses princípios é fundamental e inafastável. Para tanto, a observância desses princípios para 

o novo modelo adotado pelo órgão público tem por finalidade favorecer a transparência do 

processo e a divisão de responsabilidades com as distintas áreas técnicas competentes.

O PAS, como qualquer ato decorrente da Administração Pública, tem por 

base a Lei Federal nº 6.437/77 e Lei Estadual nº 3.982/81, que regulamenta o Código 

Sanitário do Estado da Bahia. A primeira parte do processo é, pois, eminentemente 

técnica, cuja fundamentação é o controle do risco sanitário executado pelos instrumentos 

de VISA. A segunda é jurídica, ancora no exame da legalidade. Nesse ponto, está situada 

a semelhança com o processo judicial. Apoia-se, portanto, no Poder de Polícia, em que as 

partes Administração Pública, por meio de seus agentes, e a empresa autuada enfrentam uma 

espécie de litígio, até o seu julgamento pelo órgão competente. 

A atuação da VISA permeia pelas diversas áreas de ação e prestação de serviços 

relacionados à saúde, podendo agir de forma genérica desde a emissão de Portaria proibindo 

venda de bebidas alcoólicas a menores até, de uma forma mais específica, na interdição 

de restaurante por falta de higiene, etc. Assim, sendo caracterizada a transgressão à norma 

sanitária, o infrator poderá ser penalizado, conforme a natureza e gravidade da infração, 

dimensionado conforme o risco sanitário identificado pelos agentes de VISA.

Como se pode verificar, a mencionada lei apresenta as circunstâncias para que 

o órgão sanitário exerça o seu Poder de Polícia e instaure o devido processo administrativo 

com vistas a corrigir a transgressão à norma sanitária identificada, em um prazo também 

especificado. Entretanto, apesar de a falta de finalização ou a demora na conclusão do 

PAS não dar causa à prescrição, bem como o não cumprimento do fluxo desse processo, 

ainda que incipiente, concorre para a permanência da transgressão à norma sanitária, com 

manutenção do risco e consequente dano à saúde da coletividade.  

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo descritivo e exploratório em que se utilizou como fonte 

de informação os documentos dos  PASs.

Foi realizada pesquisa documental a partir dos processos instaurados e dirigidos, 

no período 2007 a 2010, ao Núcleo de Instrução Processual (NIP) da Diretoria de Vigilância 

Sanitária e Ambiental (DIVISA), setor responsável pela análise e devido julgamento dos 

processos instaurados pela DIVISA, que é constituída por Diretoria e Colegiado Gestor, NIP, 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.4, p.803-820 

out./dez. 2014 817

Ouvidoria, Assessoria Técnica e quatro Coordenações, que são subdivididas em núcleos: 

Coordenação de Suporte Operacional (CSO); Coordenação de Suporte Estratégico (CSE); 

Coordenação de Regulação e Vigilância Sanitária (COVISAN); Coordenação de Vigilância 

Ambiental em Saúde (COVIAM).

Foram traçadas as ocorrências de transgressões sanitárias mais prevalentes, as quais, 

dependendo do fato e do estabelecimento infrator, agravam a situação de risco à saúde da coletividade.

RESULTADOS

No estudo exploratório buscou-se identificar a situação dos  PASs com foco na 

análise de 63 processos pertencentes ao NIP da DIVISA decorrentes dos Autos de Infração 

emitidos pelos técnicos da COVISAN (Tabela 1).    

Levando-se em conta os dados demonstrados acima, verifica-se que o 

quantitativo de processos instaurados na DIVISA e disponibilizados pelo NIP para realização 

deste trabalho resulta em 86% do total instaurado. 

Comparando-se os resultados ano a ano, observa-se que a maior parte dos 

processos instaurados não foi finalizada: 2007 em 100%; 2008 em 83%; 2009 em 76%; 

2010 em 94%; mantendo-se, assim, os estabelecimentos infratores incólumes frente ao 

cometimento da infração e sugestivo estado de manutenção de risco potencial para a 

comunidade. Sobre o conceito de “risco potencial” em si diz respeito 

à possibilidade de ocorrência de evento que poderá ser danoso à saúde; 
ou seja, refere-se à possibilidade de algo — produto, processo, serviço, 
ambiente — causar direta ou indiretamente dano à saúde (p. 14).15

As ações de VISA são de competência exclusiva do Estado, que deve atuar em prol 

da preservação dos interesses sanitários da coletividade. “Ela se constitui numa instância social de 

mediação entre a produção de bens e serviços e a saúde da população” (p. 15).15 

Ano
Processos Administrativos Sanitários

Instaurados sem conclusão %
Gerados Concluídos

2007 10 00 10 100
2008 18 03 15 83
2009 26 06 20 76
2010 19 01 18 94
Total 73 10 63 86

Fonte: Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (DIVISA).

Tabela 1 – Número de processos administrativos sanitários gerados a partir da autuação 
de estabelecimentos quanto ao resultado da análise, no período de 2007 a 2010, em 
Salvador e na Região Metropolitana de Salvador
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A previsão de normas gerais sobre a saúde na Constituição, deve-se, em 
parte, às aspirações dos indivíduos que dela se valem e do sentimento 
do Estado de sua responsabilidade nessa matéria, quer como respostas 
a essas aspirações, quer, também, como consecução de suas próprias 
finalidades (p. 124).9

No estudo em questão, podemos considerar que, embora outras ações para 

a correção da infração sanitária possam ter sido disparadas pela VISA, até a conclusão dos 

processos, em observância da legislação como forma de apoiar e legitimar a ação da 

autoridade pública competente no exercício regular de seus atos cogitou a persistência do 

risco, à medida que, o término do processo administrativo sanitário de competência da 

Vigilância Sanitária deve 

avaliar riscos e executar um conjunto de ações para prevenir, minimizar 
e eliminar riscos à saúde, bem como estabelecer regulamentos técnico-
sanitários e fazer cumprir estes e as normas jurídicas que fixam as regras 
para os comportamentos relacionados com os objetos de vigilância 
sanitária (p. 15).15

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instauração do PAS é uma segurança da aplicação da garantia constitucional 

do direito à saúde que se desenvolve na sociedade moderna, por meio de políticas públicas 

voltadas para atuação da VISA, no que diz respeito à redução de riscos e agravos à saúde. 

Após um longo período de adaptação a essas normas, existem assuntos que, 

mesmo já estando regulados, não estão suficientemente difundidos ou ainda não foram 

devidamente efetivados no que concerne à sua aplicação.

A observância de dificuldades na correta instrução dos PASs, bem como 

a não obediência ao fluxo administrativo já existente, aponta a necessidade de fazer 

cumprir as normas procedimentais necessárias ao bom andamento dos processos 

admitidos na DIVISA, sem, contudo, deixar de investir na formação do corpo técnico que 

atua na área de fiscalização.

Com base nessa concepção, há de se estabelecer um equilíbrio entre a infração 

sanitária e o risco que tal transgressão poderá causar à população. Assim, a proporcionalidade 

entre a infração e a sanção aplicada compõe um dos pressupostos fundamentais para a 

configuração da responsabilidade da autoridade sanitária no exercício de sua atividade laboral, 

uma vez que tem de haver um liame entre o ato lesivo do infrator e o prejuízo, dano gerado. 

A pura e simples identificação da infração e a consequente abertura do PAS não 

garantem a extinção do risco e a punição do causador, se esse for o caso. Há ainda de se 
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considerar a postura da VISA nessa relação de poder-dever do Estado no exercício da sua 

supremacia, estabelecendo como regra a fiscalização como forma de impedir a disseminação 

do risco, sem, contudo, deixar de lado a postura educativo-preventiva construída ao longo 

dos anos, pela garantia constitucional de que “a saúde é direito de todos” e, antes de tudo, 

“um dever do Estado”. 

Por fim, apesar de todo o esforço dos profissionais para a responsabilização 

do infrator, não se pode aderir a um olhar focalizado apenas na identificação da infração e 

na consequente instauração do PAS. Deve-se observar a obediência aos procedimentos 

necessários à correta instrução desses processos, já pacificados na legislação sanitária, visando 

à supressão da infração sanitária e à correção. Assim sendo, a VISA não pode perder de vista 

a necessidade de salvaguardar os princípios constitucionais que garantem a dignidade do ser 

humano, a equidade, a ampla defesa e o contraditório. 
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