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RESUMO 

 

A descentralização das ações do Sistema Único de Saúde, através da Lei nº 
8080/90, trouxe um diagnóstico regionalizado à atuação da Vigilância Sanitária. 
Nesta perspectiva, abordaremos o Processo Administrativo Sanitário, e a 
consequente aplicação das penalidades, sob a égide da Lei Federal nº 6.437/1977, 
nos municípios que não dispõem de regulamentação própria. Utilizaremos a revisão 
doutrinária e bibliográfica, além da pesquisa legislativa, para evidenciar as 
disparidades dos valores monetários das sanções, frente à realidade do infrator 
sujeito a fiscalização da vigilância sanitária municipal. Nos ateremos, a 
proporcionalidade da medida e na capacidade contributiva do autuado, de forma 
similar ao princípio previsto no Direito Tributário. Com base no estudo, conclui-se 
que o caráter descentralizador das ações da Vigilância Sanitária possui desafios, 
especialmente quando se trata da aplicação de normas de caráter geral no âmbito 
do município. Denotando fragilidade do sistema sancionatório e a necessidade de 
sensibilizar os gestores para a elaboração de um Código Sanitário municipal. 
 

Palavras-chave: Vigilância Sanitária. Descentralização. Direito Administrativo. 

Processo Administrativo Sanitário. Penalidades. 
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ABSTRATC 

 

The decentralization of the actions of SUS (Unified Health System), through Act 
8,080/90, brought a regionalized diagnosis to the Health Surveillance operations. In 
this perspective, the Health Administrative Proceedings will be addressed, and the 
consequential penalties enforcement, under the aegis of the Federal Law Act 
6,437/1977, in counties that do not afford their own regulation. We will utilize the 
doctrinal and bibliographic review, besides the legislative research, to evidence the 
disparities of monetary values of sanctions, facing the reality of the violator 
undergone by its county Health Surveillance program.  We will adhere to the 
proportionality of the measure and to the contributory capability of the defendant, 
similarly to the principle provided by the Tax Law. Based on the analysis, it is 
concluded that the decentralizing character of the Health Surveillance operations is 
challenging, specially when it comes to the application of general character standards 
in the county ambit. Denoting fragility of the sanctions system and the need to 
sensitize the managers for the elaboration of a county Health Code.   
 
Keywords: Health Surveillance; Decentralization; Administrative Law; Health 
Administrative Proceedings; Penalties. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Vigilância Sanitária, através de suas ações decorrentes do exercício de 

polícia administrativa, está presente em cada produto ou serviço que possa causar 

algum risco a saúde da população. A rotina das pessoas como almoçar, escovar os 

dentes, tomar banho, ir ao dentista, ou mesmo levar o seu animal de estimação para 

um serviço de banho e tosa, tem todo um controle baseado em normas sanitárias 

que, possuem o intuito de minimizar os riscos de contaminação e transmissão de 

doenças a saúde coletiva, primando pela qualidade dos produtos e serviços sujeitos 

a fiscalização. 

 Desta feita, abordaremos neste estudo o impacto das penalidades da Lei 

Federal nº6437/1977, na consequente descentralização proporcionada pela Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990). Evidenciando especialmente no que concerne 

a valoração das Multas e sua aplicabilidade em infratores sujeitos à fiscalização 

municipal. Utilizaremos o município de Rio Grande/RS e Porto Alegre/RS como 

parâmetro de execução, somente a título de exemplo. 

 A primeira parte, discorremos em um breve histórico, sobre os pregressos 

conhecimentos da humanidade no que tange a prevenção de doenças, assim como 

as fontes normativas que acarretaram a inserção da Vigilância Sanitária no 

ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, evidenciaremos os princípios que regem 

a Administração Pública, dando destaque aos que norteiam os atos administrativos 

sanitários. E esclareceremos a base legal e doutrinária da descentralização das 

ações da Vigilância Sanitária. 

 No segundo momento, a abordagem está direcionada a Lei Federal nº 

6.437/1977 com o direito material e sancionatório as infrações sanitárias. Verificando 

os ritos que regem o Processo Administrativo Sanitário, as instâncias recursais de 

julgamento e as medidas cautelares impostas para manutenção da saúde pública. 

Além disso, será analisada a aplicação da Lei Federal nº 6.437/1977 frente à 

realidade dos municípios, tendo como norte a aplicação da penalidade de multa nos 

valores previstos na referida Lei.  Faremos um paralelo ao princípio da capacidade 

contributiva previsto no Direito Tributário, frente aos estabelecimentos sujeitos a 

VISA municipal. 
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 Finalmente, esclareceremos que a descentralização administrativa da 

Vigilância Sanitária, foi de grande valia para a manutenção da saúde coletiva, Tendo 

em vista, que as ações de controle sanitário das VISAs municipais possuem maior 

eficiência e controle, por estarem localizadas no local da atividade. Entretanto, a 

carência de normativa direcionada a localidade, dificulta a aplicação das penalidades 

aos estabelecimentos infratores, já que a Lei nº 6.437/77 é norma de caráter geral. 
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CAPÍTULO I - HISTÓRICO DA VIGILANCIA SANITÁRIA 

 

 A manutenção da saúde sempre foi uma constante luta para humanidade, 

precursores da prevenção de doenças contagiosas muitas vezes falharam na busca 

pela sanidade dos indivíduos. Tentativas frustradas, com populações inteiras 

dizimadas por doenças das quais nem sabiam como ocorria à transmissão. Mesmo 

assim, o instinto humano de discernir a qualidade dos alimentos e da água que 

consumiam, pela observação do cheiro e características próprias, preveniu muitos 

indivíduos de possíveis contaminações. Em um breve percurso sobre a história da 

vigilância sanitária, percebemos que ela está diretamente ligada à qualidade da 

saúde da população. Em que medidas preventivas se tornam a solução para a 

sanidade dos indivíduos. 

 Povos primitivos não possuíam a noção de causa e efeito. Acreditavam que 

as doenças tinham uma razão mitológica, em que o indivíduo acometido de alguma 

patologia era “vítima de demônios e espíritos malignos” (SCLIAR, 2002, p. 15). 

Assim, eram tratados por feiticeiros ou curandeiros que detinham a atribuição de 

trazer a saúde de volta ao enfermo através de rituais e plantas. O efeito placebo se 

torna evidente, afinal isso trazia uma grande consequência psicológica no indivíduo 

acometido pela doença, e dependendo da patologia, com certeza, resultava em 

muitas curas. Além disso, a utilização de plantas contra as enfermidades poderia 

trazer benefícios terapêuticos aos doentes, mesmo que tivessem sido administrados 

de forma inconsciente. 

 No Império Romano, conhecimentos mais refinados foram utilizados no que 

concerne à prevenção de doenças. Scliar (2002) explica que, Roma em sua 

dominação do mundo, se aproximou da medicina grega de Hipócrates, formando 

então o pensamento de que o meio ambiente interferia na saúde. Desta forma, 

utilizava desses novos pensamentos para aplicação em suas cidades.  

A Cloaca Máxima, construção que até hoje impressiona, foi concluída no 
século VI a. C.. De início drenava pântanos para o Tibre; mais tarde, foi 
adaptada para servir como esgoto. O primeiro aqueduto que trouxe água 
para a cidade foi concluído em 312 a. C. Possibilitando até a construção de 
banhos públicos. Havia um esboço de administração sanitária com leis que 
dispunham sobre a inspeção de alimentos e locais públicos (SCLIAR, 2002, 
p.25) 

A queda do Império Romano e a ascensão do Regime Feudal na Idade Média 
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trouxeram um retrocesso no que diz respeito à prevenção e manutenção da saúde. 

Kishida (2011) explica que as cidades cresciam dentro de muros, e os habitantes 

com costumes rurais traziam animais de pequeno e grande porte que defecavam 

onde houvesse espaço. E que, em razão disso, autoridades municipais criaram 

regulamentos e severas penalidades na tentativa de melhorar a higiene no convívio 

urbano. 

As migrações, a miséria, a falta de higiene e a promiscuidade contribuíram 

para os surtos epidêmicos, que dizimaram grande parte da Europa. Acredita-se que 

a Peste Negra tenha matado ¼ da população europeia, eram tantos mortos que 

foram enterrados em valas comuns (SCLIAR, 2002). 

No fim da civilização medieval e o início do Renascimento, no século XV, as 

ações foram modificadas, com a intenção de que se tornassem mais efetivas a 

prevenção e o tratamento as grandes epidemias. Nos séculos XVII e XVIII, novos 

conhecimentos aperfeiçoaram essas ações, e trouxeram elementos essenciais para 

a formação da ciência moderna (LUCCHESE, 2008). 

 

Desde a Idade Média e, principalmente, nas primeiras décadas do século 
XIX, os sanitaristas e administradores defendiam a necessidade da criação 
de leis que regulamentassem certos assuntos. Os códigos propostos 
indicavam a sua abrangência: a higiene da habitação e do ambiente, a 
higiene dos alimentos e das bebidas, a higiene do vestuário, a saúde e o 
bem-estar das mães e das crianças, a prevenção e o controle de doenças 
comunicáveis – humanas ou animais –, a organização do pessoal médico e 
das boticas e assim por diante (ROSEN, 1994, p.177). 

 

No Brasil, século XVI, a saúde dos ameríndios encantou os portugueses que 

chegaram. Corpos saudáveis, com alimentação fresca e águas límpidas. Quando 

adoeciam, iam ao encontro de curandeiros tribais e pajés que através de plantas, 

animais e procedimentos ritualísticos agiam.  Mas a colonização cristã não permitiria 

tal conduta, jesuítas cuidavam dos enfermos, e provavelmente lhe passavam mais 

doenças do que tratavam as que possuíam, como por exemplo, a tuberculose. 

Nessa época, os físicos, denominação dada aos médicos, eram contratados pela 

autoridade colonial, que diagnosticavam e prescreviam. Eles eram pessoas 

licenciadas por uma das universidades da Península Ibérica, Salamanca ou Coimbra 

(SCLIAR, 2002). 

A contratação desses físicos pela Coroa Portuguesa era em razão de manter 



11 

 

 

a atividade médica no poder soberano. Assim, a chamada Fisicatura, era órgão 

máximo com relação às questões de saúde da colônia.  Tratava-se de um tribunal 

com leis, alvarás, regimentos e poder restrito à regulamentação da profissão. Punia 

os infratores por querer reservar, somente a medicina, tudo que fosse referente à 

doença. No entanto, não atendia aos fatores necessários da saúde, reduzindo-se a 

legalização da prática curativa (GALVÃO, 2009). 

Em 1808, a chegava da Corte Portuguesa trouxe novas perspectivas em 

relação aos cuidados com a saúde da população da colônia. Quinze mil pessoas 

aguardavam a comitiva real desembarcar no Rio de Janeiro, e um dos primeiros atos 

do D. João foi à abertura dos portos às nações estrangeiras. Tal decisão acarretou 

em novas medidas sanitárias, com o foco na prevenção de epidemias e à 

adequação às práticas do comércio marítimo internacional. Já em 1810, o Príncipe 

Regente D. João estabeleceu através de alvará, o cargo de Provedor-Mor, dando a 

este o regimento sobre a saúde da Corte e Estado do Brasil. Era a chamada Polícia 

Sanitária, ideia difundida na Europa, que anunciava a responsabilidade do governo 

sobre a saúde pública (CUNHA, 2007). 

 

Quanto à Provedoria, a sua criação assinala o momento em que uma 
instância propriamente médica assume o controle das medidas de Higiene 
Pública. Um ano depois é elaborado pelo provedor um regimento que, além 
de organizar as ideias já expressas em 1808, materializa o novo tipo de 
prática – política e médica – que diz respeito à sociedade. Nele aparece, 
com clareza, que é atribuição da Provedoria realizar uma política médica 
de instituir quarentena nos navios em um Lazareto, dispor de saneamento 
para a cidade, controlar os alimentos, pastagens, matadouros e açougues 
públicos (GALVÃO, 2008, p. 15). 

 

Nos tempos do Império, o cargo do Provedor-Mor foi extinto, os serviços de 

saúde foram descentralizados através de ações repassadas as Câmaras Municipais. 

Estas ficaram com a incumbência de estabelecer normas sanitárias, fiscalizar o 

exercício da medicina e o comércio de medicamentos. Tentativas de ajustes dentro 

da história da Vigilância Sanitária para minimização de riscos a saúde, avançavam e 

retrocediam à medida que novos fatos sucediam. Em 1849, uma epidemia de febre 

amarela modificou novamente o cenário, e as atribuições das Câmaras foram 

canceladas. Os serviços sanitários do Império unificaram, dando origem a Junta 

Central de Higiene Pública (CUNHA, 2007). 

Kishida (2011) observa que a Constituição Republicana de 1891 transferiu os 
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serviços locais de saúde aos Estados, exceto nos que se encontrava em portos e 

fronteiras que ficaram de competência da polícia sanitária federal. Em 1897 foi 

criada a Diretoria Geral de Saúde Pública, decorrência da combinação entre o 

Instituto Sanitário Federal e a Inspetoria Geral de Saúde dos Portos. Ao comando de 

Oswaldo Cruz – um dos principais nomes na história da Vigilância Sanitária – logo 

ao assumir, teve a incumbência de erradicar três doenças epidêmicas que acometia 

a população brasileira: a peste bubônica, varíola e a febre amarela. 

Conforme Galvão (2009), para erradicação da febre amarela, Oswaldo Cruz 

propôs que as medidas sanitárias deveriam ser centradas no combate ao vetor e na 

vigilância dos doentes. Assim, para eliminação dos mosquitos, a Polícia Sanitária 

intervia nos domicílios, mesmo sem a permissão dos moradores. Não muito 

diferente, a dificuldade de cooperação dos habitantes persistiu na campanha contra 

a Peste. Para o controle dessas doenças, houve grandes modificações no espaço 

urbano já que eram constantes as de demolições de habitações coletivas e casas de 

cômodos que pudessem trazer riscos sanitários. 

O próximo alvo era a varíola. Através de regimento sanitário, Oswaldo Cruz 

conseguiu tornar a vacina obrigatória. Mas a imunização dos indivíduos foi mal 

recebida. Dizia-se que era um atentado contra a liberdade individual. Assim, em 

1904, eclodiu a Revolta da Vacina, e transformou o Rio de Janeiro num cenário de 

guerra (SCLIAR, 2002).  

Nas últimas décadas do século XIX, foram se constituindo princípios e ações 

mais aprimorados de controle sanitário, dentro do que se percebia em dados 

estatísticos já existentes desde o século XIV. A partir desse entendimento, 

percebeu-se que muitos prejuízos à saúde coletiva, com proeminentes perdas de 

vidas ou mesmo sequelas, tinham a origem no consumo de vários produtos e 

serviços, e que em razão disso ficaram sujeitos à regulamentação e controle 

sanitário (LUCCHESE, 2008). Nesta época, de acordo com Costa e Rosenfeld 

(2000): 

 

A implantação de um novo Regulamento dos Serviços Sanitários da União, 
aprovado pelo Decreto nº 5.156 de 1904, previu, pela primeira vez de 1889, 
Estados passaram a dispor de Código Sanitário próprio, a elaboração de um 
Código Sanitário pela União, e a instituição, no Distrito Federal, do Juízos 
dos Feitos de Saúde Pública. A esse órgão incumbiria o julgamento de 
causas de interesse da saúde pública, tais como, crimes e contravenções de 
higiene e salubridade públicas e a cobrança de multas e taxas sanitárias. Em 
razão do federalismo, a partir antes mesmo da elaboração do Código 
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Sanitário Federal, em 1923. 
Nas duas primeiras décadas desde século, as ações da Vigilância Sanitária 
parecem adquirir certa consistência em alguns Estados, como o de São 
Paulo, com a implantação de controle de medicamentos, estabelecimentos 
comerciais e alimentos, e as instalações de serviços de controle sanitário de 
carnes e leite e de ações destinadas a fixar condições para mão de obra 
estrangeira e viabilizar o processo de viabilização (COSTA E ROSENFELD, 
2000, p.26). 

 

Conforme Cunha (2007) em 1923, após reformulações dos serviços, foi 

editado o Regulamento Sanitário Federal, com normas estabelecidas em função da 

saúde pública, e direcionou as ações sanitárias durante décadas. Também definiu a 

expressão Vigilância Sanitária para atividades de controle sanitário de pessoas 

doentes ou com suspeita de doenças transmissíveis, e de estabelecimentos e locais. 

Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde, e o Serviço de saúde 

dos portos passou a respeitar as normas de acordos sanitários internacionais. No 

ano seguinte, na área de alimentos surgiu o Decreto nº 19.604/1931, reforçando o 

caráter criminoso, sujeito as penalidades previstas no Código Penal, quem ofertasse, 

vendesse e expusesse alimentos fraudados. Outros vários Decretos no decorrer dos 

anos, afirmaram a competência da Vigilância Sanitária na fiscalização e controle de 

atividades de categorias profissionais que trabalhavam na área de saúde. Além do 

“controle de entorpecentes (1936) e a publicidade dos produtos farmacêuticos 

(1942)” (CUNHA, 2007, p. 11) passaram também a serem regulados. 

Na década de 1970, foram editadas resoluções pela Organização Mundial de 

Saúde para maior controle das condições higiênicas da cadeia de produção e 

manipulação de alimentos, que influenciaram diretamente os regulamentos no Brasil 

(Costa e Rosenfeld, 2000). Iniciou-se, a partir daí, uma importante revisão das 

normas sanitárias. Com a edição de leis e decretos que vigoram até os dias de hoje. 

Um exemplo, de norma que foi receptada pela Carta Magna de 1988, e que 

possui em seus dispositivos conteúdo satisfatório relativamente à atualidade, é o 

Decreto-Lei nº 23.430/1974 que regulamenta a Lei Estadual nº 6.530/1972. O 

denominado Código Estadual de Saúde tem ampla aplicabilidade, regulando 

produtos e serviços da competência da Vigilância Sanitária no Rio Grande do Sul.  

Outra norma, editada na mesma época, e que é o foco deste trabalho, é a Lei 

Federal nº 6.437/1977, que estabelece as penalidades e dispositivos de ordem 

administrativa. E que revogou alguns artigos do Decreto-Lei nº 23.430/1974 pela 

hierarquia legislativa, mais precisamente os que diziam respeito ao Processo 
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Administrativo Sanitário. 

 

Na década de 80, o país viveu uma época marcada por tragédias na área 
da saúde pública, como em 1987, o acidente com o Césio 137 em Goiânia; 
e os casos de contaminação por dióxido de enxofre de sucos 
industrializados e de gelatinas por cormo, que levaram ao afastamento dos 
dirigentes da Secretaria da Vigilância por contrariar interesses do setor 
produtivo ao interditar a produção desses alimentos e bebidas, 
demonstrando a fraqueza das autoridades sanitárias na tomada de 
decisões (KISHIDA, 2011, p. 32). 

 

Cunha (2007) explica que o fim da ditadura militar, em 1985, se constituiu 

normas dos direitos do consumidor, entre eles a proteção da saúde e o 

monitoramento das atividades do fornecedor de produtos para o consumo (produtor, 

distribuidor, comerciante). Passou a ser reconhecida pela comunidade a importância 

da Vigilância Sanitária, marcado pelo evento realizado pela participação de vários 

estados no “Encontro em Goiânia”. As discussões eram de propostas a reformulação 

da Política Nacional de Vigilância Sanitária.  

 

Em novembro do mesmo ano, o I Seminário Nacional de Vigilância 
Sanitária gerou orientações políticas e técnicas que contribuíram para as 
futuras diretrizes do movimento de construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e incluiu a Vigilância Sanitária nas discussões da VIII Conferência 
Nacional de Saúde realizada em 1986 (CUNHA, 2007, p. 15). 

 

Apesar de todo o arcabouço jurídico existente, a Vigilância Sanitária mantinha 

a atuação de forma cartorial. Que consistia no atendimento a denúncias de 

falsificação de assinaturas para registro de alimentos, medicamentos e cosméticos. 

Assim, não demorou a acontecer novos escândalos ao país, em 1996, idosos 

morreram e estavam sob os cuidados da Clínica Santa Genoveva, no Rio de 

Janeiro. Dois anos depois, foi o caso da “pílula de farinha”, tratava-se dos 

anticoncepcionais Microvlar, fabricados sem qualquer princípio terapêutico 

(KISHIDA, 2011). Esses fatos demonstram que a luta pela proteção da saúde 

pública deve se manter sempre atenta e constante. 

Com um discurso inovador, a promulgação da Lei Federal nº 9.782/1999 

definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. O primeiro era em razão da Lei Orgânica da Saúde 

(Lei Federal nº 8.080/1990) que descentralizou ações de regulação, normatização, 
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controle e fiscalização em Vigilância Sanitária a outras esferas de governo. Já a 

ANVISA tem sua definição geral no artigo 6º da própria lei, in verbis: 

 

A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da 
saúde da população, por intermédio do controle sanitário da 
produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 
vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 
insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle 
de portos, aeroportos e de fronteiras. 

 

É dentro desse contexto histórico, que o modelo atual de Vigilância Sanitária 

é construído. E, embora a regulação e o controle sanitário possuam evidências 

remotas, demonstraremos que a realidade local, que foram propiciadas através da 

descentralização das ações no Brasil, ainda é o que define a melhor forma de 

prevenção dos riscos a saúde coletiva. 

 

 

1.1.  CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo 5º um dos direitos 

fundamentais que é fonte primária para todos os outros bens jurídicos, o Direito à 

Vida. Sua inviolabilidade determinada pela Carta Magna, “integra direitos materiais 

(físicos e psíquicos) e imateriais (espirituais)” (SILVA, 2012, p. 198). Não possui uma 

definição exata, mas intrínseco ao seu conceito abrangem, o direito da dignidade da 

pessoa humana, o direito a privacidade, a liberdade, e além de tantos outros, o 

direito à saúde. 

 Positivado como um direito social, a saúde se tornou dever constitucional do 

Estado. No entendimento de José Afonso da Silva (2012): 

 

(...) os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 
homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em normas 
constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 
fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 
desiguais. São, portanto, direitos que conexionam com o direito da 
igualdade. (SILVA, 2012, p.286-287) 
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Neste contexto, o artigo 196 da CF/88 define a saúde como “direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Dando especial 

importância, dentro dos direitos sociais, o constituinte estabeleceu capítulo próprio 

para tratar desse direito, tornando a saúde com responsabilidade de prestação pelo 

Estado que, além de normatizar, obriga-se a instrumentalizar e dotar de recursos 

demandados para o seu efetivo cumprimento, exalçada a dever constitucional 

(CARTANA, 2000, p. 19). 

A proteção constitucional a saúde teve inspiração no Direito Internacional, e 

não se encontra mais atrelada somente à ausência de doença, mas a noção de 

bem-estar físico, mental e social. Atingindo o caráter promocional, preventivo e 

curativo da saúde. 

Em uma hermenêutica restrita, a promoção da saúde são ações que tem o 

intuito de melhorar a qualidade de vida de um grupo ou comunidade. A proteção ou 

prevenção da saúde são ações específicas com a finalidade de prevenir os 

indivíduos ou o coletivo contra doenças. Já a recuperação da saúde, tem propósito 

de caráter curativo, ou seja, todo o indivíduo acometido por doença deverá ter 

assistência até sua reabilitação. 

 

Do ponto de vista das praticas de políticas públicas de saúde, o sistema de 
saúde no Brasil tem sido questionado por sua dependência em relação a 
um modelo assistencialista individualizado, com ênfase na dimensão 
curativa da doença, além de elevados gastos e da baixa efetividade. 
O direito a saúde, portanto, não pode ser tratado como direito ao acesso à 
medicina curativa, mas sim, com o acesso à medicina preventiva, com 
educação, saneamento básico, alimentação saudável. A medicina 
preventiva seria fundamental para conter os gastos excessivos, uma vez 
que tratar a doença já instalada demanda, certamente, mais recursos 
(PRADO, 2012, p.13). 

 

 O artigo 197 da Lei Maior já mostra indícios sobre o modo de atuação da 

Vigilância Sanitária, no que diz respeito, a regulamentação, fiscalização e controle. 

Já que evidencia o dever do Estado em manter-se vigilante as causas e 

consequências para manutenção da sanitariedade dos indivíduos, da coletividade e 

do meio ambiente. No artigo 198, o constituinte já programa a organização do 

Estado, de modo a atender cada parcela da população, prevendo em seu inciso I, a 
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descentralização das ações e serviços públicos de saúde, com direção única em 

cada esfera de governo. 

 Finalmente, no artigo 200, o constituinte determina competências ao Sistema 

Único de Saúde – SUS, onde a Vigilância Sanitária está inserida. Assim, dentro do 

dispositivo estão previstos incisos, com algumas ações sujeitas ao controle, 

regulação e fiscalização da vigilância sanitária. 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei:  

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a inovação; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho (CF/88, grifo nosso). 

 

Percebe-se aqui, a vigilância sanitária dentro do SUS, como competência 

basilar para suas atribuições. De extrema relevância, tendo em vista que as ações 

de vigilância do setor que regula, fiscaliza e controla atividades de interesse a 

saúde, traz economia ao Estado no que concerne a prevenção de doenças.  

 

 

1.2. LEI FEDERAL Nº8080/1990 E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu dispositivos norteadores dos 

procedimentos, ou seja, ações e serviços destinados à saúde pública, dando ao 

Estado a responsabilidade de se fazer cumprir. E, foi através de Lei específica que 

se efetuou sua regulamentação, a Lei Orgânica da Saúde (LOS). Essa denominação 

é dada ao conjunto das Leis Federais nº 8.080 e a Lei 8.142 de 1990 (PRADO, 

2012). 
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 No que se refere à Lei 8.142/1990, ela trata da participação da comunidade 

no Sistema Único de Saúde – SUS e no que tange as transferências 

intragovernamentais de recursos financeiros a área de saúde. Essa legislação 

apesar de fazer parte da LOS não será discutida nesse trabalho, tendo em vista o 

objeto desse estudo. 

 Apesar disso, Rosiene Maria de Freitas (2007, p.63) explica que a Lei 

Orgânica da Saúde delimita “diretrizes e os limites que devem ser respeitados pelos 

entes federados para organização dos serviços, financiamento e elaboração de 

normas que visam garantir, em seus territórios, o direito a saúde”. Em uma 

compilação, Freitas (2007) demonstra as competências que a lei define: 

 

- à direção nacional compete formular políticas de alimentação; formular e 
implementar políticas de controle do meio ambiente, de saneamento básico 
e relativas às condições de trabalho; definir e coordenar os sistemas de 
laboratórios, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária; 
estabelecer critérios e parâmetros para o controle da qualidade de produtos 
e serviços de consumo e uso humano, controlar e fiscalizar procedimentos e 
produtos de interesse à saúde, acompanhar, controlar e avaliar as ações e 
serviços de saúde, entre outras competências; 
- à direção estadual compete promover a descentralização de serviços e 
ações para os municípios; prestar apoio técnico e financeiro aos municípios; 
coordenar e executar ações complementares de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, saúde do trabalhador; estabelecer normas, 
suplementarmente, de controle das ações e serviços de interesse para 
saúde, colaborar com a União na fiscalização de portos, aeroportos, entre 
outras competências; 
- ao município compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
serviços de saúde; executar serviços de vigilância sanitária, vigilância 
epidemiológica, alimentação de nutrição, saneamento básico, saúde do 
trabalhador, serviços assistenciais públicos; colaborar com a União e os 
estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras; controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de 
saúde, entre outras competências (FREITAS, 2007, p.63). 

 

. Observando a competência de cada ente federado, podemos perceber que a 

execução das ações é de responsabilidade dos municípios, sendo que os estados e 

a União participam de forma complementar, para estes a principal incumbência fica 

no campo regulatório, no de planejamento e coordenação. Essa forma de 

organização facilita o atendimento de toda população em um território tão vasto 

como o Brasil, trata-se da descentralização das ações, prevista na Constituição 

Federal, e que será estudada em tópico específico. 
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 Como explicado anteriormente, a Vigilância Sanitária está inserida através do 

texto constitucional no Sistema Único de Saúde, e este é regulamentado pela Lei 

8.080/1990. O artigo 6º §1º, deste diploma legal, define a Vigilância Sanitária como: 

 

Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo: 
I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo, e; 
II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 

 

 Diante disso, a vigilância sanitária é um dos setores de intervenção do 

Estado, com o intuito de adequar o sistema produtivo de bens e serviços de 

interesse a saúde, para proteção dos indivíduos e da coletividade. Sendo 

configurada como o exercício da cidadania e do controle social, contribui de forma 

indireta para todos os processos envolvidos, desde a produção, até o consumidor 

final, perfazendo caminhos para manutenção do controle de riscos sanitários e 

qualidade dos produtos e serviços de sua competência. 

 Outrossim, a interdisciplinaridade das ações sanitárias acarretam o 

envolvimento de diferentes setores, requerendo a participação do Executivo, 

Legislativo e Judiciário, além da comunidade. Articulando, no âmbito do SUS, 

medidas para a participação social, aperfeiçoando relações, tendo em vista que a 

Vigilância Sanitária exerce o papel de regulamentação e fiscalização das cadeias de 

“produção, comercialização, prestação ou dispensação, prescrição e consumo” 

(LUCCHESE, 2008, P. 65). 

 

1.3. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Quando se trata de administração pública, o artigo 37 da Constituição Federal 

prevê os princípios que a regem, sendo de fundamental base para todos os atos 

emanados por seus agentes públicos.  Como um rol diminuto, os princípios da 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência devem estar 

observados em cada ato administrativo. 
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O Manual do Processo Administrativo Sanitário (2010), disponibilizado pela 

Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, é específico para nortear os atos da 

vigilância sanitária. E prevê, além dos princípios do artigo 37 da C.F./88, mais oito, 

que devem ser observados de forma concomitante para garantir que o ato seja 

considerado válido. São eles, os princípios da: Proporcionalidade; Oficialidade; 

Verdade Material; Indisponibilidade do Interesse Público; Preponderância do 

Interesse Público sobre o Interesse Particular; Autoexecutoriedade; Devido Processo 

Legal e da Ampla Defesa e do Contraditório. 

 Tendo como principal objetivo a garantia da segurança jurídica ao 

administrado, esses princípios legitimam a atuação do agente público. Isso porque, 

não é suficiente ao interesse público, somente a aplicação literal do dispositivo.  

 O princípio da legalidade ou finalidade, sujeita à administração pública o 

dever de agir dentro das normas legais. Sendo válido o ato administrativo somente 

quando atende o seu fim legal. 

 

Toda a atividade fica sujeita à lei, entendida como expressão da vontade 
geral, que só se materializa num regime de divisão de poderes em que ela 
seja o ato formalmente criado pelos órgãos de representação popular, de 
acordo com o processo legislativo estabelecido na Constituição. É nesse 
sentido que se deve entender a assertiva de que o Estado, ou o Poder 
Público, ou os administradores não podem exigir qualquer ação, nem impor 
qualquer abstenção, nem mandar tampouco proibir nada aos administrados, 
senão em virtude de lei (SILVA, 2012, p. 420). 

 

 Para ilustrar o uso deste princípio na vigilância sanitária evidenciamos o artigo 

10 da Lei Federal nº 6.437, em que estipula a penalidade dentro do inciso que tipifica 

a infração. Deste modo, não se pode interditar um estabelecimento, se o inciso que 

profetiza o ato infracional, não prevê tal sanção. 

 Todo ato administrativo, deve observar o princípio da impessoalidade na 

aplicação da norma de interesse público. Devendo, além de ser excluída a promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos de suas realizações, tratarem 

também todos os administrados sem discriminações. Assim, se torna de 

fundamental exigência que a atividade de fiscalização, seja pautada com 

observância desse princípio, sob pena de os atos praticados sejam eivados de vício. 

 Outro princípio importante é o da moralidade administrativa, que faz 

referência direta ao modo como o agente público aplica a norma, neste caso, ao 

setor regulado. Este princípio especifica a não utilização do sistema legal a bel 



21 

 

 

prazer do agente público, como para favoritismos ou perseguições. Não podendo 

utilizar excessos, desvios, e livre arbítrio que possam ir de encontro ao interesse 

coletivo. Isso demonstra que não “necessariamente um ato legal seja honesto” 

(SILVA, 2012, p. 670). 

 A publicidade também se faz necessária, especialmente em relação a sujeitos 

afetados individualmente por alguma medida. Assim, ao mesmo tempo em que a 

vigilância sanitária evita expor as empresas, a mesma deve manter a procedimento 

da publicação em imprensa oficial quando da imposição de penalidade, sempre após 

decisão final do PAS (SES/RS, 2010). Percebesse então que o princípio da 

publicidade traz a transparência dos atos emanados pela administração pública, 

sendo de notada relevância por ser realizada em um estado democrático de direito. 

Contudo, não é um requisito de forma, afinal “os atos irregulares não se convalidam 

com a publicação, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a 

lei ou regulamento o exige” (MEIRELLES, 1998, p.89). Deste modo, a não ser que o 

sigilo do ato, conforme previsto no art. 5º, XXXIII, da CF/1988 seja “imprescindível à 

segurança da Sociedade e do Estado” toda atividade administrativa deve manter 

plena transparência. 

 De um conceito econômico e não jurídico, o princípio da eficiência incumbe à 

administração pública a agir de forma racional, através da presteza e rendimento 

funcional. Utilizando o emprego de recursos e meios (humanos, materiais e 

institucionais) para satisfação das necessidades públicas (SILVA, 2012, p. 67). 

Como exemplo de eficiência, pode-se citar que, na última fase do licenciamento do 

setor regulado onde se realizam vários procedimentos simultaneamente, entre eles 

estão à inspeção técnica pelo fiscal, orientação quanto a irregularidades observadas 

e entrega do alvará sanitário, quando de acordo com as normas regulamentares. 

Desta forma, a ação torna-se mais eficaz evitando despender tempo e verbas 

públicas. 

 No entendimento de Odete Medauar (2004) o princípio da proporcionalidade, 

também chamado de razoabilidade ou princípio da proibição de excesso, consiste: 

 

(...) principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em 
geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela 
estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo o 
critério de adequação dos meios e fins. Aplica-se a todas atuações 
administrativas, para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, 
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com avaliação adequada com a relação custo-benefício, aí incluído o custo 
social (MEDAUAR, 2004, p. 152). 

 

 Evidenciamos por exemplo uma interdição de estabelecimento como medida 

cautelar, para segurança a saúde pública. Assim, sendo satisfatória a interdição 

parcial do local, não é adequado parar as atividades do infrator totalmente. Sob a luz 

do princípio da proporcionalidade, a medida deve ser suficiente para sanar as 

irregularidades, mas deve evitar prejuízos ao infrator desnecessários. 

 Tratando-se da vigilância sanitária, que resguarda a saúde da população, o 

andamento dos processos administrativos que envolvem o setor, é de fundamental 

importância visto que, a inércia do sistema, pode acarretar gravíssimos prejuízos no 

que concerne a manutenção da saúde coletiva. Desta forma o princípio da 

Oficialidade denota o dever da administração pública de tomar as providências 

necessárias para o andamento regular e contínuo do processo administrativo. O 

administrador deve manter o seu curso até a decisão final, independentemente de 

provocação, sob pena de responder por omissão no âmbito administrativo e/ou 

judicial (SES/RS, 2010). 

 Deve se destacar também o princípio da verdade material, de aplicação nos 

processos administrativos, fazendo oposição à formalidade dos processos judiciais, 

esse princípio evidencia o interesse do administrador na busca da verdade inerente 

aos fatos apresentados para tomada de decisões. De acordo com Hely Lopes 

Meirelles (1998), o princípio da verdade material: 

 

(...) também denominado liberdade de prova, autoriza a administração a 
valer-se de qualquer prova de que a autoridade processante ou julgadora 
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É à busca 
da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos 
processos judiciais o juiz deve cingir-se às provas indicadas no devido 
tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante, 
ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer de novas provas, ainda 
que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes 
que comprovem as alegações em tela (MEIRELLES, 1998, P. 562). 

 

 Dentro do Processo Administrativo Sanitário, a busca pela verdade material 

possui extrema relevância, isso porque as infrações cometidas pelo administrado 

envolvem o interesse de saúde pública. 
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 O princípio da indisponibilidade do interesse público é o dever de agir da 

administração a situação que lhe compete. Sendo vedada á autoridade o 

retardamento ou omissão de providências concernentes a sua atividade. 

 De acordo com Di Pietro (2014) é o dever da autoridade de não abdicar as 

competências que lhe são outorgadas por lei; não podendo deixar de punir o ilícito 

administrativo; de exercer o poder de polícia para garantir a supremacia do interesse 

público sobre o individual. E acrescenta, quando o poder público renuncia qualquer 

atividade de sua competência, “é o interesse público que está sendo prejudicado” (DI 

PIETRO, 2014, p. 68). 

 Também chamado de Supremacia do Interesse Público, o princípio da 

Preponderância do Interesse Público sobre o Particular está relacionado diretamente 

ao bem estar da coletividade. Resulta dele toda e qualquer atuação estatal deve ser 

baseada no interesse social. E, havendo qualquer conflito entre o público e 

particular, o público terá prevalência. Dentro disso, Odete Medauar (2004) ressalta: 

 

Mas sendo matizado pela ideia de que à Administração cabe realizar a 
ponderação dos interesses presentes numa determinada circunstância, para 
que não ocorra sacrifício “a priori” de nenhum; o objetivo dessa função está 
na busca de compatibilidade ou conciliação dos interesses, com a 
minimização dos sacrifícios (MEDAUAR, 2004, p. 152). 

 

 Neste aspecto, o órgão regulador deve, por exemplo, fazer-se cumprir as 

exigências sanitárias mínimas nas atividades do setor regulado, mesmo que isso 

possa inviabilizar as atividades do mesmo, busca-se a manutenção do bem estar do 

coletivo. 

 A autoexecutoriedade é a prerrogativa da administração pública de agir de 

forma imediata, sem necessidade de autorização pelas vias judiciais, ou qualquer 

outro órgão. Com o objetivo de sanear o bem estar coletivo, a autoridade pública se 

utiliza de meios para coibir particulares que estão em descordo com as normas.  

Fazendo-os cumprir determinações, tendo em vista que a presunção de legalidade 

autoriza os atos administrativos. 

 

O que se faz necessário é distinguir os atos próprios do poder 
administrativo, na execução dos quais é irrecusável a autoexecutoriedade, 
dos que lhe são impróprios e, por isso mesmo, dependentes da intervenção 
de outro poder, como ocorre com a cobrança contenciosa de uma multa, 
que em hipótese alguma poderia ficar a cargo exclusivo dos órgãos 
administrativos. Mas as prestações tipicamente administrativas, 
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principalmente as decorrentes da utilização do poder de polícia, podem ser 
exigidas e executadas imediata e diretamente pela Administração, sem 
necessidade de mandado judicial. 
Tal o que acontece com as interdições de atividades ilegais, com os 
embargos e demolições de obras clandestinas, com a inutilização de 
gêneros impróprios para o consumo e outros atos de polícia administrativa. 
Claro está, porém, que a execução de tais determinações deve ser 
precedida de notificação e acompanhada do respectivo auto 
circunstanciado, em que se comprove a legalidade da atuação do Poder 
Público e se possibilitem, a posteriori, as medidas judiciais que o particular 
reputar convenientes à defesa de seus direitos e de seu patrimônio 
(MEIRELLES, 1998, P. 143). 

 

 O ordenamento jurídico brasileiro prevê liminares para salvaguardar direitos 

dos administrados que se sintam prejudicados, na atuação autoexecutória da 

administração pública. Alguns exemplos são: o mandado de segurança, ação 

popular, ação civil pública impedindo, através destes, que direitos sofram danos 

irreparáveis (MEDAUAR, 2004, p. 154). 

 Previsto no artigo 5º, LIV da CF/1988, o princípio do devido processo legal 

denota o dever do Estado de garantir igualdade de condições nos processos, o que 

garante dupla proteção ao indivíduo. Primeiro, no que concerne ao âmbito material, 

com o intuito de proteção a liberdade. O outro, ao âmbito formal, para esclarecer as 

medidas administrativas do Estado coercitivo, além da plenitude de defesa através 

da publicidade ao processo, defesa técnica e produção de provas (MORAES, 2008, 

p. 105). 

 Na Vigilância Sanitária, o princípio do devido processo legal tem o trâmite 

definido pela Lei Federal nº 6.437/1977, e sua aplicação é realizada através do 

Processo Administrativo Sanitário. 

 A plenitude de defesa é assegurada pelo art. 5º, LV da Constituição Federal 

de 1988 e explicita que: "aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 

e recursos a ela inerentes.” Percebemos neste artigo que o contraditório e a ampla 

defesa possuem grande interação, de forma a resguardar direitos do indivíduo em 

processo. 

 Dentro desse contexto, Odete Medauar (2004) define o princípio do 

contraditório como, o que tem por corolário, a manifestação do ser processado frente 

às informações que a ele imputam. Sendo parte intrínseca ao processo, o 

contraditório garante ao sujeito a ciência dos fatos, dados, argumentos e 
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documentos dando a oportunidade de interpretação e reação por dentro de sua 

ótica.  Já a ampla defesa mantém características para garantia de licitude do 

processo. Tendo como exemplo, sua anterioridade ao ato decisório. Nos atos da 

vigilância sanitária, este aspecto da ampla defesa é de obrigatório cumprimento no 

processo administrativo, pois sem defesa prévia, o procedimento pode resultar em 

sanções impostas aos infratores. 

 A ampla defesa ainda engloba o direito de interpor recurso administrativo, a 

defesa técnica, o direito de Notificação frente ao processo e o direito a solicitar a 

produção de provas, de vê-las realizadas e consideradas (MEDAUAR, 2004, p. 202). 

  

 

1. 4. DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 

 

 Em uma primeira análise, se faz necessário ressaltar que a descentralização 

tem diferentes interpretações no campo doutrinário do Direito Administrativo. 

Conforme Medauar (2004) as divergências que existem quanto ao uso dos termos 

desconcentração e descentralização, se devem ao fato da expressão doutrinária não 

se alinhar ao uso desses nos textos legais. Para a autora, a desconcentração é 

definida como a distribuição de atividades centrais para setores limítrofes, ou a 

subordinar ações de escalões superiores aos inferiores. Dentro disso, é mantido o 

vínculo de hierarquia nos órgãos envolvidos. 

 Já, no que concerne a descentralização, Medauar (2004) entende que as 

atividades são transferidas a órgãos com personalidade jurídica própria, transferindo 

poderes de decisão em matérias específicas. A autora acrescenta que no Brasil, a 

descentralização está diretamente ligada aos entes da Administração Indireta, ou 

seja, as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e as 

fundações públicas. 

 Entretanto, no entendimento de Rodrigo Brito (2007) em sua Dissertação de 

Mestrado, evidencia uma hermenêutica diferenciada, mais direcionada a 

descentralização do Sistema Único de Saúde – SUS. Em sua pesquisa, inclui a 

desconcentração como mais uma forma de descentralização, e acrescenta que a 

delegação e devolução também fazem parte desse conceito. 
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A desconcentração consiste no deslocamento de algumas 
responsabilidades administrativas para níveis hierárquicos inferiores, dentro 
de uma mesma organização, sem a correspondente redistribuição do poder 
decisório. Para alguns, a desconcentração é considerada como 
descentralização administrativa. Este processo geralmente não envolve a 
descentralização do poder, o que significa que ele não oportuniza ao nível 
local exercitar o seu poder discricionário na tomada de decisões. A 
desconcentração tem a vantagem de garantir a integridade organizacional 
vertical, mas ao não transferir o poder decisório, dificulta a 
responsabilização local, a integração intersetorial e a participação dos 
cidadãos. É a forma mais tímida de descentralização e, ao mesmo tempo, a 
mais utilizada. A devolução consiste na transferência de poder decisório de 
uma organização governamental para outra de nível subnacional que 
adquire, assim, autonomia política e administrativa em relação ao nível 
central em relação a uma série de funções definidas. Por isso, é 
denominada, também, de descentralização política. Ao contrário da 
desconcentração, a devolução dificulta a integração vertical, mas permite a 
responsabilização local, a integração intersetorial e a participação social. 
Seu sucesso está associado ao grau de desenvolvimento gerencial dos 
níveis regionais e locais. A delegação dá-se em outro âmbito, envolvendo as 
relações entre Estado e sociedade civil, em que o Estado transfere 
responsabilidades gerenciais para organizações não governamentais que 
continuam com financiamento e regulação estatais. Aqui, dá-se a 
desconstrução do espaço estatal e o surgimento de entes públicos não-
estatais. (BRITO, 2007, p. 24, grifo nosso) 

 

 O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 criou o Sistema Único de Saúde 

– SUS, e definiu a diretriz para descentralização de suas ações. Em seguida, a Lei 

Federal nº 8080/90 estipulou as atribuições da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal no que tange as ações e aos serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

 Analisando a estrutura do SUS, dentro do conceito de Rodrigo Lino de Brito 

(2007) a desconcentração seria o repasse das ações aos entes federados 

subnacionais, como dos Estados aos municípios; a devolução seria a autonomia 

política e administrativa, através do poder decisório aos atos emanados e a 

devolução no SUS está relacionada principalmente, no que concerne aos serviços 

ambulatoriais e hospitalares praticados por estabelecimentos privados. 

 Em relação à vigilância sanitária, parte integrante do SUS, ocorreu à 

necessidade de norma específica para demarcação de suas ações para cada esfera 

de governo, para que não houvesse omissão ou excessivas atividades de 

planejamento, controle, execução e fiscalização das atividades de proteção e defesa 

da saúde, individual e coletiva (Portaria MS/GM 1565/1994). Tendo-se como base 

que, as ações possuem mais eficiência administrativa nas instâncias regionais e 

locais do Sistema. 



27 

 

 

À vista disso, a Portaria do MS/GM nº 1.565, de 26 de agosto de 1994, do 

Ministério da Saúde, definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sua 

abrangência, a distribuição de competências entre os entes federados e os 

procedimentos para “articulação política e administrativa”. Prevendo no seu artigo 4º 

as bases de atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro delas, a 

descentralização dos serviços e ações e, o planejamento e a definição de 

prioridades destas com base nas realidades loco-regionais. 

 Assim, descentralizar é uma forma de eficiência administrativa, o que 

oportuniza a reconhecer as necessidades in loco da população, facilitando a 

participação social. Tudo como o intuito de garantir um melhor desempenho do 

Estado nas ações de sua competência. Para um melhor alcance, a Portaria ainda 

prevê que: 

 

Art. 10. A vigilância sanitária a cargo da União, dos Estados e dos 
Municípios é exercida mediante a edição de normas, a execução de ações e 
implementação de serviços, e a articulação política e administrativa 
intersetorial. 
§ 1º Incluídos os casos de competência regulamentar e de normatização 
técnica e administrativa atribuída à Direção Nacional do Sistema Único de 
Saúde pela Lei n. 8.080, de 19.9.90, a competência da União para legislar 
sobre vigilância sanitária limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de 
alcance nacional; aos Estados caberá suplementar a legislação genérica de 
caráter nacional, editando normas para aplicação no seu território; e aos 
Municípios caberá suplementar, no que couber, a legislação nacional e 
estadual para atender às necessidades e prioridades de interesse 
predominantemente local. 
§ 2º Na edição, interpretação e aplicação das normas e na execução de 
ações e implementação de serviços de vigilância sanitária, os órgãos e 
entidades do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, 
cuidarão para que a atuação do Poder Público se efetive da forma e do 
modo que melhor garantam a realização do fim público a que se dirige, com 
a menor restrição possível aos direitos e interesses particulares do cidadão. 
(PORTARIA MS/GM nº 1.565/1994) 
 

 Mesmo assim, a insuficiência de normas regionalizadas, acarreta 

complexidade de atuação da vigilância sanitária. Isso porque, não existe 

aplicabilidade eficiente quando o conteúdo das normas não é alicerçado na 

realidade local, tendo em vista, que a maioria dos municípios se utiliza do arcabouço 

jurídico basicamente federal e estadual. E isso, fica em evidencia, especialmente no 

que concerne ao poder de polícia administrativo, com a aplicação da Lei Federal nº 

6.437/1977.  

 Dentro ainda da descentralização, são através de Resoluções, da Comissão 

de Intergestores Bipartite – CIB, que os Estados pactuam para organização das 
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ações e serviços de saúde. Em que, a secretaria estadual de saúde negocia e 

decide junto a órgão de representação dos secretários municipais de saúde. A partir 

dessas, que ocorre a descentralização das atividades, municipalizando as ações 

(SES/RS, 2016). 

 A Vigilância Sanitária do município de Rio Grande/RS tem suas ações 

pactuadas nas Resoluções CIB/RS nº30/2004; 152/2012; 089/2012 e 038/2016. 

Com uma extensa lista de atividades de sua competência, para o licenciamento e 

fiscalização. 
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CAPÍTULO II - LEI FEDERAL Nº 6.437 DE 20 DE AGOSTO DE 1977. 

 

 O trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária tem a finalidade de controle 

de riscos através de uma análise técnica. Toda atividade de sua competência 

apresenta algum tipo de risco, caso algum produto ou serviço não possua essa 

característica, provavelmente não será objeto de ação da vigilância sanitária (LEITE, 

NAVARRO, 2009). 

 Além disso, nenhum outro setor da saúde se baseia tanto no conhecimento 

efetivo de leis e norma jurídicas quanto à vigilância sanitária. E, é ao setor regulado 

o direcionamento desse extenso arcabouço de normas, as quais orientam, definem e 

determinam as melhores formas de manutenção da qualidade dos produtos e 

serviços de interesse a saúde. 

 A inobservância de qualquer desses preceitos dentro da atividade sujeita a 

vigilância sanitária, acarreta a atuação coercitiva do órgão através do poder de 

polícia administrativa.  Este implica na adoção de medidas restritivas ao exercício de 

direitos individuais em favor do interesse coletivo, sendo utilizado para a redução de 

riscos e agravos à saúde pública (AITH, MINHOTO, COSTA, 2009). Essas 

prerrogativas de poder de polícia e de atuação dos fiscais sanitários trazem a 

competência de reduzir a termo, lavrar autos, emitir pareceres técnicos, sempre 

pautando na fundamentação em dispositivos legais e processos adequados a forma 

jurídica. 

 

Para averiguar qual seja a infração em prática, quer por ação ou omissão, 
serve-se a vigilância sanitária de todos os conhecimentos técnicos e 
científicos não só estabelecidos pelos seus fundamentos teóricos como 
ainda pela prática das pesquisas laboratoriais, que servem à prova positiva 
ou não da hipótese de irregularidade ou imprestabilidade do produto ou 
substância. Em se tratando de serviços, como os de banco de sangue, que 
realizam a produção de sangue para transfusões, ou outro, como serviços 
de radiologia, as averiguações se fundarão no exame das condições 
materiais e formais desses serviços. 
A hipótese de qualquer irregularidade em qualquer setor (etapas e 
processos de produção e consumo) dos seus campos de abrangência (bens 
e serviços, direta ou indiretamente relacionados à saúde), procederá a 
Vigilância Sanitária, autorizada por lei, à instauração do competente 
Processo Administrativo Sanitário. (CARTANA, 2000, p. 20) 

 

 Os procedimentos para a instauração do Processo Administrativo Sanitário – 

PAS estão previstos na Lei Federal nº 6.437/1977. Norma de caráter geral foi 
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sancionada para suprir a necessidade federal. Apesar disso, ela é o único 

embasamento legal para os PAS nos municípios que não possuem um Código 

Sanitário próprio, como é o caso de Rio Grande/RS. 

 A Lei nº 6.437/1977 caracteriza quarenta e dois tipos de infrações sanitárias 

em seu artigo 10, com um rol exemplificativo. Isso porque, os incisos XXIX e XXXI 

deixam margem a um enquadramento genérico quando se trata de irregularidades 

contra saúde pública. Esses incisos preveem como infrações a transgressão de 

outras normas legais e regulamentares, e o descumprimento de atos emanados por 

autoridades sanitárias competentes visando à aplicação da legislação. 

 A infração incluída mais recentemente neste diploma legal, está previsto no 

inciso XLII, pela Lei nº 13.301/2016, e trata da reincidência na manutenção de focos 

de vetores em imóvel, por não obedecer à recomendação das autoridades 

sanitárias. Cabe salientar, que o artigo 2º da Lei 6.437/77 evidencia a possibilidade 

das sanções serem aplicadas alternativa ou cumulativamente. 

 Como foi dito anteriormente, a Lei 6.437/77 autoriza e define os 

procedimentos para a instauração do Processo Administrativo Sanitário. Ela estipula 

o rito, os prazos e a forma como os atos administrativos devem ser conduzidos para 

a segurança jurídica tanto do servidor autuante quanto ao administrado infrator. 

 As peças que instruem o processo administrativo são constituídas por 

documentos comprobatórios do fato, assim como os que fazem parte da defesa do 

infrator. Dentro desses encontram-se, por exemplo, o Termo de Interdição, Laudos 

Técnicos, Auto de Apreensão e ou Inutilização, Notificação, Formulário de denúncia, 

entre outros. 

 O legislador, tendo em vista a economia da máquina pública e a satisfação do 

administrado infrator previu o artigo 21 da Lei nº 6.437/1977. Este artigo estipula a 

redução de vinte por cento da multa aplicada, se houver o pagamento dentro de 

vinte dias da Notificação. Entretanto, ao infrator é considerada confissão do ato 

infracional, tendo em vista que implica a desistência tácita de defesa ou recurso. 

 As infrações sanitárias são classificadas, de acordo com o artigo 4º da Lei 

6.437/77, como leves em que o infrator é beneficiado por circunstância atenuante, 

graves, onde é verificada uma circunstância agravante ou gravíssima, quando é 

verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes. E estabelecem 

nos artigos 7º e 8º quais são essas circunstâncias: 
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Art . 7º - São circunstâncias atenuantes:  
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;  
II - a errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, 
quanto patente a incapacidade do agente para atender o caráter ilícito do 
fato; 
III - o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou 
minorar as consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe for 
imputado;  
IV - ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do ato;  
V - ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza leve.  

Art . 8º - São circunstâncias agravantes:  
I - ser o infrator reincidente;  
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária 
decorrente do consumo pelo público do produto elaborado em contrário ao 
disposto na legislação sanitária;  
III - o infrator coagir outrem para a execução material da infração;  
IV - ter a infração consequências calamitosas à saúde pública;  
V - se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar 
de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo;  
VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má fé.  
Parágrafo único - A reincidência específica torna o infrator passível de 
enquadramento na penalidade máxima e a caracterização da infração como 
gravíssima.  

 

 Neste contexto, chegamos à definição das multas pecuniárias, estipuladas no 

artigo 2º, §1º da mesma Lei. Elas variam de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) como valor 

mínimo para infrações leves, até 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 

como o valor máximo as infrações gravíssimas. Além disso, o §2º acrescenta que 

serão aplicadas em dobro em caso de reincidência. 

 Olhando pelo foco da descentralização, representada pelos municípios, 

percebemos a disparidade para alguns dos estabelecimentos de pequeno porte no 

que concerne ao pagamento das multas previstas pela Lei Federal. 

 No caso de municípios que possuem Código Sanitário próprio, com normas 

locais específicas a aplicação da multa não constitui um problema. Entretanto, aos 

que se utilizam somente da Lei 6.437/77, o norte dado pelo legislador ao decidir por 

esta penalidade está previsto no §3º do mesmo artigo 2º, e explicita que “na 

aplicação da penalidade de multa a autoridade sanitária levará em consideração a 

capacidade econômica do infrator”. E isso pormenorizaremos no próximo capítulo. 

 

 

2.1. RITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 
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 O processo dentro da administração pública possui semelhanças em alguns 

pontos ao processo judicial. Ambos são destinados a emitir uma decisão na forma 

da lei e possuem instâncias revisoras, no caso do processo administrativo a 

autoridade hierárquica superior, e no caso do judicial, nos tribunais (LIMA E COSTA, 

2009). 

 No município de Rio Grande, as instâncias recursais do Processo 

Administrativo Sanitário foram definidas pelo Decreto nº 10.102/2008, sendo a 

competência para o primeiro julgamento do Chefe da Divisão, o atual Dirigente de 

Núcleo de Vigilância Sanitária. Para análise do primeiro recurso fica a cargo do 

Diretor, o atual Gerente da Vigilância Sanitária. E ao último recurso, dentro da esfera 

administrativa ao Secretário Municipal de Saúde. 

 

Quanto às diferenças, cabe ressaltar que o processo judicial se inicia por 
provocação da parte, formando um triângulo no seu processamento, com os 
litigantes (o que acusa e o que se defende) e o juiz (que espera a discussão 
das partes, analisa as provas, consulta a Lei e finalmente oferta o 
julgamento, tendo a parte contrariada a possibilidade de recorrer da 
sentença).  
(...) Outra diferença entre o processo administrativo e o judicial é que no 
primeiro existe a possibilidade de alegar, em instância superior, o que não 
se fizera anteriormente. Há reexame da matéria de fato, além da 
possibilidade de incorporação de novas provas produzidas (LIMA E COSTA, 
p. 198-199). 

 

  O Processo Administrativo Sanitário deve ser pautado em procedimentos que 

são determinados por Lei, sendo para este a Lei Federal nº 6.437/1977. A forma 

como esses procedimentos são dispostos no processo seguem um rito específico, 

também previsto em Lei, mas que podem ter certos detalhes acrescidos pelo órgão 

competente para instauração. 

 No Rio Grande Do Sul, esses detalhes são acrescidos pelo Manual do Processo 

Administrativo Sanitário (SES/RS, 2010). Através dele se unificou o entendimento da 

legislação, definindo de forma objetiva os procedimentos e os ritos para o andamento 

dos processos nas VISAS. De forma extremamente didática, tendo em vista que os 

profissionais dos municípios na sua maioria não possuem formação em direito. 

 Em conformidade com a Lei Federal nº 6.437/1977, o PAS possui duas formas de 

tramitação dentro da Administração Pública. Sendo os ritos do Processo Administrativo 

Sanitário o sumaríssimo e o de análise fiscal.  

 

2.1.1. DO RITO SUMARÍSSIMO  
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 O artigo 29 da Lei 6.437/77 explicita quando deve ser utilizado o rito 

sumaríssimo para apuração de irregularidades dentro das normas sanitárias. Ele 

prevê sua observação quando as transgressões independam de análises ou 

perícias, inclusive por desacato à autoridade sanitária. E determina ainda, que o 

processo será concluso caso o infrator não apresente recurso no prazo de quinze 

dias. 

 

2.1.1.1. Auto de Infração sanitária 

 

 A peça inaugural do PAS é a lavratura do Auto de Infração Sanitária. Lavrado 

pela autoridade competente, ou seja, o Fiscal Sanitário. Deve possuir no mínimo 

duas vias, sendo a primeira para ciência do autuado e a outra para instauração do 

PAS. Pode ser lavrada terceira via que poderá estar junto ao processo, para ser 

retirada em virtude de solicitação de algum órgão (SES/RS, 2010), como por 

exemplo, o Ministério Público. A Lei 6.437/77 não estipula a forma do documento, 

mas define o seu teor, conforme o artigo 13: 

 

Art.13 - O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente 
ou no local em que for verificada a infração, pela autoridade sanitária que a 
houver constatado, devendo conter: 
I - nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais 
elementos necessários à sua qualificação e identificação civil; 
II - local, data e hora da lavratura onde a infração foi verificada; 
III - descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido; 
IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que 
autoriza a sua imposição; 
V - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo 
administrativo; 
VI - assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas 
testemunhas, e do autuante; 
VII - prazo para interposição de recurso, quando cabível. 
Parágrafo único - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, 
neste, a menção do fato. (LEI FEDERAL Nº6437/1977) 

 

 Esses requisitos são de extrema relevância por trazerem legalidade e 

legitimidade ao instrumento de autuação. Sendo a inobservância de qualquer deles, 

um ato sujeito a Impugnação pelo Infrator, trazendo nulidade ao documento. 

 Podemos exemplificar a omissão de requisito exigível para a formalidade do 

ato administrativo, um caso ocorrido em 2013, em que, o Tribunal Regional Federal 
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da 5ª Região condenou a ANVISA aos honorários no valor de R$2.000,00, por não 

constar a previsão das penalidades aplicáveis no Auto de Infração Sanitária. 

 

ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. ANVISA. AUTO DE 
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA PENALIDADE 
APLICADA. VÍCIO. NULIDADE. ARTIGO 13, INCISO IV, DA LEI Nº 
6.437/77. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 1. A questão a ser 
apreciada neste apelo cinge-se a verificar a nulidade ou não de auto de 
infração lavrado por agente da ANVISA que, embora descreva o fato e 
aponte a sua definição jurídica, não determina a penalidade aplicada. 2. O 
inciso IV, do art. 13, da Lei nº 6.437/77, preceitua, expressamente, que o 
auto de infração deverá conter a penalidade a qual está sujeita o infrator e o 
respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição. 3. Não obstante a 
autuação tenha apontado como irregularidade a existência de "produtos 
para a saúde com prazo de validade expirado, a bordo da embarcação (na 
farmácia)", especificando a conduta no art. 68, da RDC nº 217/01, não 
apontou a penalidade cabível, dentre as previstas no art. 2º, da Lei nº 
6.437/77. Há, portanto, flagrante vício formal no auto de infração em 
questão, pois o agente responsável pela sua lavratura deixou de indicar a 
penalidade a qual estaria sujeita o infrator, descumprindo preceito legal. 4. A 
conduta omissiva do agente implica em flagrante violação aos direitos do 
contraditório e da ampla defesa da parte autora. Portanto, também por este 
motivo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do auto de infração. 5. 
Honorários a cargo da ANVISA fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Apelação provida. (grifo nosso) (TRF-5 - AC: 200983000098258, Relator: 
Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 
05/09/2013,  Primeira Turma, Data de Publicação: 12/09/2013) 

 

 Percebe-se aqui que a formalidade do instrumento de autuação sanitária é 

indispensável para garantia da validade do documento, em que o fiscal sanitário tem 

total responsabilidade pelas declarações (art. 16 Lei 6.437/77). 

  
2.1.1.2. Notificação do Autuado dos Atos do Processo 

 

 Para garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, todos os atos 

do processo, devem obrigatoriamente ter a ciência do infrator.  Observando “as 

disposições legais e formais a ela referentes, comprovando-se no processo todas as 

diligências efetuadas no sentido de notificar o autuado” (SES/RS, 2010, p. 38). 

 Os incisos do artigo 17 da Lei Federal nº 6.437/1977 preveem que o infrator 

será notificado para ciência do Auto de infração, pessoalmente; pelo correio ou via 

postal, ou mesmo por edital se estiver em local incerto ou não sabido. Caso não seja 

realizada a Notificação do autuado, a instauração do Processo Administrativo 

Sanitário não terá validade. 
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A ciência do autuado é o meio pelo qual se estabelece a polaridade 
processual, tendo-se de um lado a Administração Pública e do outro lado o 
Administrado na qualidade de infrator. Além disso, é só através da ciência 
do autuado que se terá estabelecido o princípio do contraditório a ser 
exercido pelo infrator através de sua resposta ao evento e teor da atuação 
(CARTANA, 2000, p. 52). 

 

 Constatada a infração, o fiscal sanitário lavrará o Auto de Infração, na sede da 

repartição competente ou in loco (Art. 13 caput, Lei Federal 6437/77). O legislador foi 

perspicaz ao estabelecer tal critério, afinal à atuação dos agentes sanitários deve ser 

pautada no respeito ao administrado. Assim, havendo discórdias ou mesmo 

animosidades durante a verificação de irregularidades, se faz necessário o 

deslocamento do servidor autuante, a sede da repartição para a lavratura do auto. 

Mantendo, desta forma, os princípios da impessoalidade e da moralidade 

administrativa, e também a integridade do próprio infrator, evitando um possível 

desacato a autoridade sanitária (art. 20, Lei Federal 6437/77). 

 Sendo a Notificação realizada pessoalmente, o autuado deverá assinar o Auto 

de Infração, dentro das duas hipóteses supracitadas. Ou seja, tratando-se de 

lavratura do auto durante a constatação da irregularidade, in loco ou, ao retorno do 

servidor autuante, deslocado a repartição. Havendo recusa, será aplicado o artigo 

13º, VI e parágrafo único da Lei 6.437/77, que estabelece que seja mencionado o 

fato no próprio instrumento, acompanhado da assinatura de duas testemunhas. 

 A respeito da Notificação pelo correio ou via postal será esta realizada pela 

melhor forma, assim sendo, por meio do Aviso de Recebimento – A.R., identificando 

na descrição do conteúdo, o Auto de Infração Sanitária correspondente. Através 

deste, a contagem do prazo para a interposição de defesa será, após o retorno do 

A.R. com sua juntada ao Processo Administrativo (SES/RS, 2010). 

 A Notificação por A.R. é a utilizada também para ciência do autuado de todos 

os atos referentes ao Processo Administrativo Sanitário, ao qual responde. Como 

por exemplo, das decisões que cabem recurso à instância superior. 

 Para ilustrar a efetividade do uso carta por A.R. enviada pelos correios, 

abaixo transcrevemos jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

publicada no DJE no dia 14/12/2015, em que é desprovida a apelação do infrator 

frente à Notificação por aviso de recebimento. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI Nº 6.437/77. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. 
PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. 
NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. OITIVA DO SERVIDOR AUTUANTE. 
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexistindo disposição expressa na Lei nº 
6.437/77 quanto à forma de intimação do infrator em relação ao julgamento 
do seu processo administrativo, é valida, então, a intimação realizada pelo 
DISTRITO FEDERAL, na forma de aviso de recebimento (AR) destinado ao 
endereço do infrator existente no seio do processo administrativo. Este 
procedimento permite ao interessado ter ciência do teor da decisão 
administrativa, que poderá ser recorrida, bem como se demonstra eficiente 
e econômico à Administração Pública, resguardando, em todo o caso, os 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. II. Conforme o 
art. 22 da Lei nº 6.437/77, tem-se que prévia oitiva do servidor autuante, 
pela autoridade julgadora, só é imprescindível quando se tratar do 
julgamento da defesa ou da impugnação do infrator e não quando se referir 
à deliberação vinculada à imposição de penalidade. No caso dos autos, 
como o infrator, ora autor-apelante não apresentou defesa ou impugnação, 
escorreita foi à conduta da Vigilância Sanitária do Distrito Federal que 
reconheceu a validade do auto de infração, e aplicou as sanções cabíveis, 
originando o auto de imposição de penalidade. III. Da leitura das 
disposições normativas do art. 23 da Lei nº 6.437/77, extrai-se que a 
realização de perícia somente é imprescindível, quando esta for necessária 
a apuração do ilícito, o que não é o caso do presente feito, pois, conforme 
os autos de infração juntados ao processo, os indícios de alteração ou 
adulteração dos produtos recolhidos eram flagrantes e inequívocos, 
afastando, assim, a necessidade desta espécie de prova. IV. Além do mais, 
os autos de infração anexados ao processo referem-se, também, a 
condutas do autor-apelante que não demandam maiores dilações 
probatórias como: funcionamento clandestino das suas atividades, haja vista 
que o infrator não possuía, ao tempo da fiscalização, a necessária 
autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e da 
Vigilância Sanitária do Distrito Federal, o que demonstra o acerto da 
imposição das penalidades administrativas ao infrator. V. Apelação 
conhecida e desprovida. (TJ-DF - APC: 20140111418535, Relator: 
GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2015,  3ª 
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2015 . Pág.: 
292, grifo nosso) 
 

 Como a supracitada decisão explica a utilização do A. R. “demonstra eficiente 

e econômico à Administração Pública, resguardando, em todo o caso, os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. 

 No que concerne a Notificação por Edital, quando o infrator estiver em local 

incerto ou não sabido, o artigo 17, § 2º da Lei 6.437/77 explica que deve haver a 

publicação uma única vez, em imprensa oficial, sendo considerada a efetiva 

notificação cinco dias após a publicação. “Somente com o transcurso do prazo se 

dará a presunção de que está o infrator notificado. A ciência derivada dessa 

modalidade de notificação é, pois, presunção legal, visto que derivada de um artifício 

da lei” (CARTANA, 2000, p. 54). 
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 Salientamos, que a presunção legal da notificação do infrator, decorrente dos 

cinco dias após a publicação, faz referência somente à notificação de autuação 

sanitária. Após o término desse prazo, se inicia o para apresentação do contraditório 

e defesa por parte do autuado, previsto no artigo 22 da Lei Federal 6.437/77. 

Quando forem outras notificações decorrentes do processo, considerar-se-á 

notificado o autuado no dia da publicação do Edital (SES/RS, 2010). 

 

2.1.1.3. Da Ampla Defesa e do Contraditório 

 
 O processo administrativo sanitário como foi dito anteriormente, apura 

irregularidades mediante a lavratura do Auto de Infração Sanitária. Também já 

observamos que a Notificação do autuado é parte essencial para a validade dos atos 

emanados pelo PAS. Isso porque, é através da ciência do autuado, que está 

garantido o direito do contraditório e da ampla defesa, previstos pelo artigo 5º, inciso 

LV, CF/88. 

 O artigo 22 da Lei 6.437/77 estipula 15 dias para apresentação de defesa ou 

impugnação, contados de sua Notificação. Esse prazo refere-se especialmente a 

lavratura do Auto de Infração Sanitária, e assim como todos os prazos para a 

manifestação do autuado, no que concerne a recursos são peremptórios. 

 Isso não quer dizer, que a opção de não se manifestar do autuado ou mesmo 

sua intempestividade acarrete em alguma circunstância agravante. Mesmo assim, no 

Rito Sumaríssimo, qualquer das duas hipóteses, será o Processo Administrativo 

considerado concluso (art. 29 da Lei 6.437/77). Assim, será contínuo o curso do 

processo, em que será instruído com o parecer do servidor autuante e, terá decisão 

final da instância julgadora, que dentro do princípio da verdade material, examinará 

os fatos e provas para emitir o seu julgamento (SES/RS, 2010). 

 

O fato de ser a peça de defesa, quando intempestiva, juntada aos autos do 
processo a que se refere não significa que será apreciada em seu mérito 
direto, em seu teor defensório, em seus argumentos. Sua juntada servirá à 
denúncia da intempestividade, em particular, e genericamente, à certeza de 
que o Infrator sabe da existência do processo, o que confirma plenamente a 
sua Notificação. 
Essa indicação de que a defesa, ou impugnação ao auto de infração, é 
intempestiva será feita pela Autoridade Autuante, o agente que lavrou o 
Auto de Infração, nos dez dias subsequentes ao vencimento do prazo do 
art. 22, conforme reza o parágrafo 1º desse mesmo artigo, que ser refere 
àquele que lavrou o auto como Servidor Autuante. (CARTANA, 2000, p. 56) 
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 Salientamos aqui, que além de observar os requisitos específicos de 

formalidade para a lavratura do Auto de Infração, a indicação do prazo para a defesa 

ou impugnação, deve estar expressa no documento. Nos moldes do artigo 22 da Lei 

6437/77. 

 

(...) O órgão competente, perante o qual tramita o processo administrativo, 
determinará a intimação do interessado para dar ciência da autuação, do 
prazo para recurso ou da decisão administrativa. A intimação deverá conter: 
identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 
finalidade da intimação, data e local em que deve comparecer para oferecer 
defesa (LIMA E COSTA, 2009, p. 208-209). 

 

 Nova Notificação, agora da decisão do PAS, será realizada ao autuado, que 

terá novamente a oportunidade de se manifestar, mas possivelmente contra decisão 

condenatória. Este recurso está previsto no artigo 30 da Lei Federal 6.437/77, 

indicando que o infrator poderá recorrer da decisão condenatória, dentro de prazo 

igual fixado a defesa, ou seja, 15 dias. 

 Ocorrendo a apresentação de recurso, e se mantida decisão condenatória, o 

autuado tem o direito de recorrer à nova instância recursal, prevista no mesmo artigo 

30, parágrafo único, estabelecido o prazo de 20 dias para sua apresentação a 

autoridade superior. Entretanto, se houver ausência de recurso dentro dos prazos 

estabelecidos, a decisão julgada será definitiva. 

 Como foi dito em tópico anterior, as instâncias de julgamento do município de 

Rio Grande/RS são estabelecidas pelo Decreto nº 10.102/2008, na fase da defesa 

ou impugnação do Auto de Infração, a competência para julgar é do Dirigente de 

Núcleo da Vigilância Sanitária; cabendo as instâncias recursais hierarquicamente 

superiores à revisão, sendo respectivamente ao Gerente da Vigilância Sanitária e ao 

Secretário Municipal de Saúde. 

 Cabe salientar, que como garantia constitucional prevista no artigo 5º, XXXV, 

toda e qualquer decisão poderá ser apreciada pelo Poder Judiciário. Bastando a 

provocação pela parte interessada, no caso em tela, o administrado. 

 

 2.1.1.4. Do Relatório do Servidor Autuante 

  

 Quando da defesa ou impugnação apresentada, se ainda não decorrido os 15 dias 

previstos no artigo 22 da Lei 6.437/77, deve o Servidor Autuante esperar da mesma forma o 
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transcurso do prazo, tendo em vista a apresentação de novas provas e alegações por parte 

do autuado. Findo o tempo, caberá ao servidor autuante elaborar Relatório, antes do 

julgamento do processo (art. 22, §1º, Lei 6437/77). 

 

O relatório é a síntese do apurado no processo (...) com apreciação das 
provas, dos fatos apurados, do direito debatido e proposta conclusiva para 
decisão da autoridade julgadora competente. É peça informativa e opinativa, 
sem efeito vinculante para a Administração ou para os interessados no 
processo. Daí por que pode a autoridade julgadora divergir das conclusões 
e sugestões do relatório, sem qualquer ofensa ao interesse público ou ao 
direito das partes, desde que fundamente sua decisão em elementos 
existentes no processo (MEIRELLES, 1998, p. 564). 

 

 O Relatório do Servidor Autuante, apesar de, como supracitado, ser peça 

informativa e opinativa, apresenta extrema relevância ao processo. Tendo em vista, 

que o servidor autuante atuou in loco, sendo os “olhos” da administração pública. 

Desta forma, observados os princípios inerentes a ação da vigilância sanitária, o 

fiscal sanitário responsável pela autuação deve discutir os elementos propostos na 

defesa, levando em consideração a peça vestibular do processo, embasando seu 

parecer na técnica e legalmente. Por fim, deve sugerir à instância julgadora a 

penalidade que considere adequada. 

 
2.1.1.5. Da Decisão 

 

 O Processo Administrativo Sanitário tem por corolário sua decisão, através da 

apuração das irregularidades cometidas em detrimento à saúde pública, e pela não 

observação às normas sanitárias. Como visto anteriormente, a Lei 6.437/77 prevê 

todos os meios para o contraditório e a ampla defesa, garantida pela Notificação do 

autuado. 

 Para o julgamento do PAS será competente a autoridade sanitária 

hierarquicamente superior ao servidor que lavrou o Auto de Infração (art.22, §2º, Lei 

6.437/77). No município de Rio Grande/RS, as instâncias julgadoras são definidas 

pelo Decreto nº 10.102/2008. 

 As decisões do Processo devem ser motivadas e fundamentadas. A 

autoridade julgadora deve realizar a apreciação de todas as peças do PAS, desde a 

infração descrita no auto, à legislação aplicável, as defesas e recursos do autuado, 

pareceres técnicos, tudo que de fato compõe o Processo Administrativo Sanitário. 
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Com o término da instrução de processo administrativo, o órgão de 
vigilância sanitária tem prazo legalmente estabelecido para decidir, salvo 
prorrogação que deverá ser devidamente fundamentada. Então, se o 
administrado for condenado, será emitido o Auto de Imposição de 
Penalidade (AIP). As sanções, que deverão ser aplicadas por autoridade 
competente poderão ter natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de 
fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa (LIMA E 
COSTA, 2009, p. 214) 

 O artigo 6º da Lei 6.437/77 determina que a autoridade sanitária levará em 

conta, para imposição da pena e sua graduação, as circunstâncias atenuantes e 

agravantes, esclarecidas no tópico principal deste Capítulo, a gravidade do fato, e os 

seus efeitos a saúde pública, e os antecedentes do infrator quanto às normas 

sanitárias. Este último é em razão da reincidência das infrações cometidas pelo 

administrado. 

 Cabe salientar, que só é reincidência, quando já existe decisão condenatória 

definitiva, e que a mesma foi publicada nos meios oficiais. Somente as Notificações 

emitidas ao autuado não caracterizam a reincidência. 

 

Se o autuado for reincidente é preciso verificar se a reincidência é 
específica ou genérica. 
Reincidência específica se caracteriza pela prática da mesma infração 
sanitária (o dispositivo legal transgredido deve ser o mesmo já 
anteriormente utilizado) 
Reincidência genérica é aquela em que a condenação se deu por infração 
sanitária diferente da atual. 
Se houver reincidência o acusado deixa de ser primário e, se for reincidente 
específico, pode ser enquadrado na pena máxima e a infração considerada 
gravíssima. (SES/RS, 2010, p. 55) 

 

 De acordo com a Lei Federal nº 6.437/77, ocorrerá encerramento do Processo 

Administrativo Sanitário pelo Rito Sumaríssimo nas seguintes hipóteses: será 

definitiva a primeira decisão, quando o autuado não apresentar o recurso (art. 30, 

caput). O mesmo acontecerá se mantida a decisão condenatória, o autuado não 

interpor recurso à autoridade superior (art. 30, parágrafo único). Outras hipóteses 

são quando o autuado tacitamente desiste da defesa ou recurso, através do 

pagamento antecipado, no prazo e redução monetária prevista na Lei (art. 21), ou 

quando houver decisão irrecorrível (art.37) ou mesmo quando a decisão decretar 

nulidade do processo. 

  

2.1.1.6. Da Publicação 
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 Da decisão definitiva do Processo Administrativo Sanitário, se faz 

imprescindível à publicação da ementa da decisão em meios oficiais, é o que 

determina o artigo 37 da Lei 6.437/77. 

 

Art. 37 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos 
para recurso sem apresentação de defesa, ou apreciados os recursos, a 
autoridade sanitária proferirá a decisão final dando o processo por concluso, 
após a publicação desta última na imprensa oficial e da adoção das 
medidas impostas. (Lei 6.437/77) 

 

 A publicação é realizada dependendo do ente federado onde o processo 

tramitou. No caso da União e dos Estados, no Diário Oficial respectivo. Tratando-se 

do município, como o de Rio Grande/RS, a publicização é realizada através de jornal 

de grande circulação no município. A ementa da decisão deve possibilitar a 

identificação do autuado, e a minuta deve ser anexada aos autos processo, assim 

como a cópia da publicação oficial. Para finalmente ser determinado o encerramento 

e o processo ser encaminhado para o arquivo (SES/RS, 2010). 

 

2.1.2. DO RITO DE ANÁLISE FISCAL 

 

 Diferente do rito sumaríssimo, que especificamente artigo 29 da Lei 6.437/77 

trata que será utilizado quando as transgressões independam de análises ou 

perícias. O rito da análise fiscal, conforme o artigo 23 da mesma lei é utilizado na 

apuração de ilícitos relacionados a produtos e substâncias referidos no art. 10, 

inciso, IV, sendo eles: 

 

IV – (...) alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos 
farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, 
embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde 
pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações do órgão 
sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária 
pertinente (art. 10, IV, Lei 6.437/77). 

 

 De conceitos distintos, a análise de controle e a análise fiscal são atividades 

inerentes à atuação da Vigilância Sanitária. A primeira diz respeito à coleta de 

amostra efetuada após o registro do produto, quando em situação de entrega ao 
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consumo, tendo como disposição sua conformidade com o respectivo padrão de 

identidade e qualidade. A segunda, a análise fiscal, é efetuada sobre o produto 

apreendido pela autoridade competente, e tem o intuito de verificar a conformidade 

com o arcabouço de normas sanitárias (EDUARDO, 1998). 

 A Lei Federal nº 6.437/1977 explicita duas situações em que pode ocorrer a 

análise fiscal: quando houver apreensão para análise sem interdição da substância 

ou produto (art. 23, §1º) e a apreensão com interdição imediata da substância e/ou 

produto (art. 23, §2º). 

 A primeira, da apreensão sem interdição, ocorrerá quando não existem 

flagrantes indícios de alteração ou adulteração, sendo necessário exame prévio. 

“Neste caso, não será lavrado Auto de Infração Sanitária, mas sim Termo de Coleta 

de Amostras para Análise Fiscal.” (SES/RS, 2010, p. 58) Sendo aquele lavrado 

somente se houver resultado da primeira análise condenatória. 

 A segunda, da apreensão com interdição, tem caráter preventivo, e será 

realizada apreensão de amostras como prova flagrante de alteração ou adulteração 

do produto ou substância, sinalizando risco sanitário. 

 

(...) Esta interdição não é penalidade, pois não é em decorrência de decisão 
condenatória e, sim, por preocupação do Estado diante do risco que pode 
advir à saúde da população, nos termos do artigo 23, §2º da Lei Federal n. 
6.437/77. Portanto, trata-se de interdição como medida cautelar. (SES/RS, 
2010, p. 58) 

 

 O produto será interditado e apreendido, mediante a lavratura do Auto de 

Infração Sanitária, acompanhado do Termo de Coleta de Amostras para Análise 

Fiscal e do termo de Interdição Cautelar de Produtos e Substâncias (SES/RS, 2010). 

Sendo estes documentos, utilizados para a instauração do Processo Administrativo 

Sanitário sob o rito de procedimentos de análise fiscal. 

 O artigo 26, do mesmo diploma legal supracitado, determina as 

especificidades para formalização do termo de apreensão e de interdição, listando 

necessárias a “natureza, quantidade, nome e/ou marca, tipo, procedência, nome e 

endereço da empresa e do detentor do produto”. Este artigo explicita o mínimo 

necessário para a validade da apreensão e interdição do produto, sendo que outras 

informações específicas como o lote e/ou data de fabricação constituem elementos 

que agregam valor ao documento, e melhor identificação do produto. 
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 No que concerne a Colheita de Amostras para análise fiscal, o artigo 27 da 

Lei Federal nº 6.437/1977 que explica como deve ser realizada. 

 

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. (Lei Federal 6.437/77) 

 

 Como observado no caput do artigo 27, a amostra coletada será dividida em 

três partes iguais. Quando tratar-se de produto, serão apreendidos três de mesmo 

lote, ou quando não for possível, mesma data de fabricação e/ou prazo de validade 

(SES/RS, 2010, p. 59). Sendo amostra única, a análise será assistida pelo 

interessado e perito indicado pela empresa, nos moldes do §1º do mesmo artigo. 

 No caso da vigilância sanitária de Rio Grande/RS, assim como de outros 

municípios do Estado, o Laboratório Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (IPB – 

LACEN/RS) é o laboratório que realiza análises dos produtos apreendidos. 

 O § 4º do artigo 23 da Lei Federal 6.437/77, dispõe sobre a celeridade da 

realização de testes, provas e análises e outras diligências no que concerne a 

interdição do produto sob medida cautelar.  Determinando que o prazo máximo para 

a conclusão das medidas seja o de 90 dias. Aqui nos ateremos a esta indicação, 

tendo em vista que discorreremos sobre o dispositivo em tópico específico, onde 

trataremos sobre as medidas cautelares da previstas no mesmo diploma legal. 

 Realizada a primeira análise pericial, com resultado condenatório, e havendo 

discordância do infrator, este poderá requerer o pedido de revisão e/ou perícia de 

contraprova, com a indicação do seu próprio perito. (art. 27, §4º da Lei 6.437/77) 

Quando houver incongruência de resultados entre a análise fiscal e perícia de 

contraprova, será realizado novo exame pericial, na amostra restante. Mediante 
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recurso à autoridade superior no prazo de dez dias. (art. 27, §8º da Lei 6.437/77). 

Mantido resultado condenatório, não caberá recurso, conforme o artigo 31 da Lei 

Federal 6.437/1977. 

 A decisão da autoridade sanitária julgadora, após o processo concluso será 

motivada e fundamentada da mesma forma descrita no rito sumaríssimo. Entretanto, 

será norteada, especialmente pelo resultado das análises laboratoriais, liberando o 

produto ou sancionando o autuado, aplicando as penalidades previstas no artigo 1º, 

IV da Lei Federal nº 6.437/77. 

 

2.2. MEDIDAS CAUTELARES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 As medidas cautelares oriundas da atuação da Vigilância Sanitária possuem 

uma única finalidade, resguardar a saúde da população. É o princípio da supremacia 

do interesse público sobre o particular atuando de forma impositiva. 

 Em uma primeira constatação, devemos destacar que a interdição de 

estabelecimentos ou produtos, ou mesmo a inutilização destes, são atos 

administrativos de origem cominatórios. Afinal, o artigo 10 da Lei Federal nº 6.437/77 

estabelece nos incisos do dispositivo, como penalidades apropriadas a diversas 

infrações, e poderão ser aplicadas em decisão terminativa dos Processos 

Administrativos Sanitários.  

 Entretanto, quando o fiscal sanitário tiver a percepção de risco iminente a 

saúde da população, “deverá, motivadamente adotar providências acauteladoras 

sem a prévia manifestação do interessado” (LIMA E COSTA, 2009, p.213). 

Observando os critérios de legalidade da ação, como a lavratura do Auto de 

Infração, e dos termos de interdição cautelar ou do termo de apreensão e 

inutilização, exarados em conformidade com o fato. 

 

(...) a própria urgência da medida, em razão da existência de um risco 
sanitário grave, flagrante e iminente, dispensa a observância de 
procedimento prévio, o qual será instaurado posteriormente à adoção da 
medida acauteladora. A interdição cautelar, portanto, não é pena, mas 
medida instrumental preventiva de risco à saúde pública. (SES/RS, 2010, p. 
67) 

 

 Sob qualquer ato da administração pública o remédio constitucional do 

Mandado de Segurança pode ser impetrado (art. 5º, LXIX, CF/88). Tendo isso em 
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vista, ao adotar medida cautelar, a vigilância sanitária deverá mais que observar o 

princípio da proporcionalidade, para não se utilizar de ação excessiva sobre o 

administrado. 

 Para ilustrar o enunciado deste princípio, utilizaremos a interdição cautelar 

parcial de um estabelecimento. A autoridade sanitária, em inspeção de rotina em um 

supermercado da cidade percebe risco iminente à saúde ao entrar na quadra da 

padaria. Falta de higiene generalizada, estrutura precária não respeitando normas 

sanitárias, manipuladores inadequadamente uniformizados, entre outras tantas 

irregularidades. Entretanto, os outros espaços do estabelecimento encontram-se 

dentro das normas vigentes. Assim, observando o princípio da proporcionalidade, o 

fiscal sanitário interdita cautelarmente só a quadra da padaria, mantendo as 

atividades restantes do supermercado. 

 Desta forma, o agente fiscalizador deverá lavrar Auto de Infração Sanitária e 

Termo de Interdição Cautelar, com a indicação da parcialidade da medida, 

acompanhado ou não de aposição de lacres. Salientamos que, por ser de natureza 

acauteladora, não configurando penalidade, tão logo sejam sanadas as infrações, 

será desinterditado o estabelecimento para continuação das atividades. Sem 

prejuízo do andamento do Processo Administrativo Sanitário em curso. 

 Como dito anteriormente, o §4º do artigo 23 da Lei Federal 6.437/77, 

determina que o prazo máximo para a conclusão das medidas cautelares seja o de 

90 dias. Cartana (2000) esclarece tal previsão, baseada no rito de análise fiscal, com 

apreensão e interdição de produto com flagrante indício de alteração ou adulteração, 

sinalizando risco sanitário (art. 23, §2º, Lei 6.437/77). 

 

Deverá ter em mente o Administrador que as protelações a que der 
causa no correr do prazo dos exames laboratoriais não só 
determinarão a liberação do produto cautelarmente interditado, se 
não fizer com que aqueles testes sejam realizados no tempo que 
lhes assina a lei, como possibilitarão o risco de estar voltando ao 
mercado e, naturalmente, ao uso ou consumo, produto sobre o qual 
paira dúvida técnico-científica irresolvida em decorrência do simples 
descumprimento do prazo. Agrava essa hipótese o fato incontroverso 
de que é a Administração onerada, por expressa determinação da lei, 
com o dever de evitar danos à saúde pública. (CARTANA, 2000, p. 
144) 

 

 Quando se tratar de alimentos, substâncias ou insumos com características 
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impróprias para o consumo devem, estes, serem apreendidos e inutilizados 

imediatamente. Esta previsão é dispositivo legal do Código Sanitário do Estado do 

Rio Grande do Sul. Trata-se do artigo 506 caput, do Decreto Estadual nº 

23.430/1974, o qual regulamenta a Lei Estadual nº 6.503/1972. 

 Contudo o §1º do mesmo artigo, levanta a possibilidade da manifestação do 

interessado, que não concordando com a inutilização deverá protestar, por escrito, 

no auto de apreensão. E neste caso, conforme o § 2ª, o Termo de Apreensão e o 

Termo de Inutilização terão sua lavratura em peças apartadas. 

 Reforçamos, por fim, que apesar das medidas cautelares serem previstas por 

lei, e possuírem a manutenção da saúde pública como o seu objetivo, devem estar 

sempre pautadas nos princípios que regem a vigilância sanitária. Além disso, mesmo 

sanadas as irregularidades que culminaram na ação acauteladora, o infrator 

responderá a Processo Administrativo Sanitário, mediante a lavratura do Auto de 

Infração Sanitária por autoridade competente. 

 

 

 

2.3. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A 

VISA 

 

 A Lei Federal nº 6.437/1977 determina, no §1º do artigo 21 os valores 

pecuniários das penalidades de Multa. Salientando o pagamento em dobro em caso 

de reincidência do infrator, no §2º do mesmo diploma legal. 

 

§ 1º  A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: 
I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 75.000,00 
(setenta e cinco mil reais); 
II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais); 
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
§ 2

o
  As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de 

reincidência. 
§ 3

o
  Sem prejuízo do disposto nos arts. 4

o
 e 6

o
 desta Lei, na aplicação da 

penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em 
consideração a capacidade econômica do infrator. (LEI 6.437/77) 
 

 Nota-se preliminarmente, que os valores atribuídos, levam em conta a 

instrução do Processo Administrativo Sanitário, no que se refere à classificação das 
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infrações (art. 4º, Lei 6.437/77), assim como a graduação para imposição da pena 

(art. 6º, Lei 6.437/77). Rezando que o valor da multa mínima seja de R$ 2.000,00 

(Dois Mil Reais) e da máxima de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil 

Reais). 

 Deve se considerar que os valores são economicamente expressivos, mas 

para atividades de competência da ANVISA demonstram ter cabimento. Isso porque, 

existe maior complexidade das atividades, e os riscos sanitários tendem a ser mais 

elevados. Outro fator, é que as empresas sujeitas a esfera federal possuem maior 

capacidade contributiva, assim uma multa de valor medíocre elidiria o caráter de 

pena ao infrator. 

 Em contraponto, quando a referida lei é utilizada nos Processos municipais, 

observa-se uma clara desproporcionalidade. Tendo em vista que, uma multa de dois 

mil reais pode acarretar um estrago irreversível, podendo inclusive interromper as 

atividades do infrator definitivamente. 

 É neste contexto, que o legislador acrescentou o §4º do artigo 21 da Lei 

6.437/77, conforme supracitado. Determinando que na aplicação da penalidade de 

multa, será considerada a capacidade econômica do infrator. Pautado no princípio 

da proporcionalidade da medida, neste dispositivo, também observamos um instituto 

similar ao do Direito Tributário. O princípio da capacidade contributiva que é 

observado, por exemplo, para fins da cobrança de prestação pecuniária compulsória 

(ARAUJO, 2009). 

 É pertinente esclarecer, que a multa e o tributo são institutos diferentes. O 

artigo 3º do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) faz essa distinção, 

determinando tributo à prestação que não constitua sanção de ato ilícito. 

 

O confronto entre os elementos componentes da multa e do tributo revela 
que apenas a multa é exigida, em decorrência de ato ilícito, enquanto o 
tributo não possui caráter sancionatório. Em relação aos demais elementos 
do art. 3º do CTN, não se verificam diferenças entre tributo e multa, pois, 
afigura-se necessário que ambos sejam instituídos por lei, como obrigação 
compulsória, ainda, assumem a feição de prestação pecuniária devida ao 
Estado e constituída por atividade administrativa plenamente vinculada. 
(IANCZKOVSKI, 2010) 

 

      Conforme SCHOUERI (2011) a capacidade contributiva, observada do ponto 

de vista subjetivo, procura conhecer as condições pessoais do contribuinte, 

analisando se ele pode ou não suportar a carga tributária. E explica que, não tendo o 
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contribuinte o mínimo para sua sobrevivência, não pode ele ser constrangido a 

contribuir para as despesas públicas, ainda que ele as tenha causado. 

 De acordo com Araújo (2009), O princípio da “capacidade contributiva” é 

utilizado por analogia à aplicação de multas no direito sanitário. 

 

O princípio da capacidade contributiva, apesar das polêmicas que o 
envolvem (...), certamente não seria aplicável às multas, vez que elas não 
são tributos, mas, diante do entendimento exposto pelo STF na ADin-MC 
1.075-1-DF (Rel Celso de Mello, DJU de 29/06/1998) de que uma multa 
pode sim ofender o art. 150, IV da CF/88 (claramente direcionado aos 
tributos) não cremos haver empecilho em defender a aplicação do aludido 
princípio às multas (lembrando aqui que só estamos nos valendo do 
princípio do direito tributário na falta de instituto melhor para explicar a 
aplicação do fenômeno no direito sanitário) (ARAÚJO, 2009). 

 

 O Direito Sanitário tem dispositivos legais que remetem a observação da 

capacidade contributiva. Podemos observar na Lei 6.437/77, com a previsão legal 

citada anteriormente. Além de outra, de grande relevância, que determina a 

descentralização das ações da vigilância sanitária, e já a mencionamos 

anteriormente. Trata-se da Portaria MS/GM nº 1.565/1994, que define como deve 

ser feita a edição de normas sanitárias, e prevê a garantia da realização do fim 

público, com o menor prejuízo ao particular. 

 

Art. 10. A vigilância sanitária a cargo da União, dos Estados e dos 
Municípios é exercida mediante a edição de normas, a execução de ações e 
implementação de serviços, e a articulação política e administrativa 
intersetorial. (...) 
§ 2º Na edição, interpretação e aplicação das normas e na execução de 
ações e implementação de serviços de vigilância sanitária, os órgãos e 
entidades do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de 
governo, cuidarão para que a atuação do Poder Público se efetive da forma 
e do modo que melhor garantam a realização do fim público a que se dirige, 
com a menor restrição possível aos direitos e interesses particulares do 
cidadão. (PORTARIA MS/GM 1565/1994, grifo nosso) 

 

 Dentro desse viés, a aplicação de penalidade de multa em municípios que 

se utilizam somente da Lei Federal nº 6.437/1997, torna-se um obstáculo à boa 

decisão administrativa. Isso porque, ao se pautar na capacidade contributiva do 

infrator, mediante observação da atividade sujeita a VISA, fará com que a 

autoridade julgadora fique entre duas possibilidades. A primeira com aplicação 

de multa ao infrator, observado todos os critérios legais, mas com o provável 
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fechamento da atividade por extinguir com os recursos do mesmo. Ou, a não 

aplicabilidade da pena pecuniária, o que pode acarretar descrédito ao setor 

competente. 

 Para ilustrar tal problema, a manutenção da temperatura de um molho 

utilizada em uma carrocinha de cachorro quente que, de acordo com a Resolução 

RDC/ANVISA nº 216/2004, deve ser superior a 70ºC. Caso este molho, seja 

encontrado em uma temperatura inferior ao previsto na norma (por exemplo, 45ºC) 

denotará irregularidade sanitária. Assim, a autoridade competente lavrará o Auto de 

Infração e será instaurado o Processo Administrativo Sanitário.  

 Na decisão considerar-se-á a primariedade do autuado, sendo uma das 

circunstâncias atenuantes previstas na Lei 6.437/77. Digamos que a autoridade 

julgadora opte pelo pagamento de multa, pelos motivos expostos em sua 

decisão. O autuado pagaria a multa estipulada mínima, considerando sua 

graduação. 

 Conforme o artigo 2º, §1º da Lei 6.437/77, o valor mínimo corresponde a 

R$2.000,00 (Dois Mil Reais). Imagine, aplicado a uma carrocinha de cachorro 

quente, que incluindo todos os seus equipamentos devem custar no máximo uns 

R$700,00 (setecentos reais). Inviabilizaria o sustento do autuado. 

 Por outro lado, em localidades que possuem legislação municipal de 

caráter complementar à Lei nº 6.437/1977, são previstos dispositivos pautados 

na realidade, sendo sua aplicação mais condizente com a prática. O que facilita o 

respeito ao princípio da proporcionalidade e da capacidade contributiva do 

administrado, mostrando igual eficiência na garantia da finalidade da pena. 

 Mesmo assim, a Lei Federal 6.437/1977 ainda é a Lei que rege os Processos 

Administrativos Sanitários na maioria dos municípios. No Rio Grande do Sul, 

somente doze possuem Código Sanitário Municipal, sendo eles: Porto Alegre, Novo 

Hamburgo, Guaíba, Passo Fundo, Ivoti, Eldorado do Sul, Capão da Canoa, 

Sapucaia do Sul, Sapiranga, Tramandaí, Lagoa Vermelha e Gramado (LEIS 

MUNICIPAIS, 2016). Lembrando que o Estado possui 497 municípios. 

 O Código Sanitário Municipal, com o exemplo de Porto Alegre/RS, 

normatiza, em caráter supletivo à legislação estadual e federal, os direitos e 

obrigações que se relacionam com a saúde individual e coletiva, dispondo sobre o 

Sistema Municipal de Vigilância à Saúde e aprova normas sobre promoção, proteção 
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e recuperação da saúde. (art. 1º, Lei Complementar nº395/1996). O Código de Porto 

Alegre/RS, entre outras previsões, disciplina o Processo Administrativo Sanitário, 

nos moldes da Lei Federal, entretanto no que tange as penalidades, possui 

direcionamento a prática descentralizadora. 

 Dentro das sanções de razão sanitária estabelecidas no município de 

Porto Alegre/RS, podemos destacar a pena educativa, prevista no artigo 203, da 

Lei Complementar nº395/1996: 

 

Art. 203. A pena educativa poderá ser aplicada àqueles que cometem as 
infrações graves e gravíssimas, consistindo em determinar ao infrator: 
I - a divulgação, em qualquer meio de comunicação, das medidas adotadas 
em relação à infração cometida, com o objetivo de esclarecer seu público 
consumidor; 
II - a divulgação, em qualquer meio de comunicação, de mensagens 
informativas, educativas ou de orientação social, expedidas pelo SMVS. 
Parágrafo único. As despesas da divulgação correrão por conta do infrator. 
 

Além dessa, no que concerne a aplicação de multa pecuniária, o artigo 196, 

nos moldes da Lei nº 6.437/1977, disciplina os valores com base das Unidades 

Fiscais de Referência (UFR). Determinando valores dentro da realidade prática do 

município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 À vista do exposto, podemos notar que o órgão de vigilância sanitária 

estabelece parâmetros, e fiscaliza produtos e serviços que trazem riscos a saúde 

individual e coletiva. 

 Como forma de facilitar o controle sanitário, a Lei nº8080/1990 determinou a 

descentralização do Sistema Único de Saúde – SUS para cada ente federado. 

Sendo de competência dos municípios a maior parte da execução das normativas 

legais, tendo em vista o caráter local. A vigilância sanitária sendo parte do SUS tem 

a incumbência de prevenir as doenças dentro das atividades de sua competência 

fiscalizatória. 

 Dentro das ações previstas no poder de polícia administrativo da VISA, a 

aplicação da Lei Federal nº 6.437/1977 demonstra atualidade no que concerne aos 

procedimentos dos Ritos estabelecidos ao Processo Administrativo Sanitário. 

Entretanto, é norma de caráter geral, sendo sua previsão direcionada ao âmbito 

federal, especialmente quando trata das penalidades aos infratores. Estabelecendo 

valores economicamente expressivos quando trata das sanções de multa. 

 Na perspectiva do princípio da proporcionalidade, e no instituto similar ao do 

Direito Tributário, o da capacidade contributiva, a aplicação de penalidade de multa 

se torna um desafio para a instância julgadora do Processo Administrativo Sanitário, 

visto que não se pode deixar de compelir o infrator e nem de certa forma causar-lhe 

danos econômicos desproporcionais a sua atividade. 

 Dessa forma, se faz necessária a sensibilização dos gestores para a 

elaboração de um Código Sanitário Municipal que, contemplem o Processo 

Administrativo Sanitário e suas consequentes sanções. 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977. 

 

Configura infrações à legislação sanitária federal, 

estabelece as sanções respectivas, e dá outras 

providências.  

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

TÍTULO I  

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES  

        Art . 1º - As infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas as previstas expressamente em 

normas especiais, são as configuradas na presente Lei. 

        Art . 2º - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias 

serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:  

        I - advertência;  

        II - multa;  

        III - apreensão de produto;  

        IV - inutilização de produto;  

        V - interdição de produto;  

        VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto;  

        VII - cancelamento de registro de produto;  

        VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento;  

       IX - proibição de propaganda;  (Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998) 

        X - cancelamento de autorização para funcionamento da empresa;     (Redação dada pela Lei nº 

9.695, de 1998) 

        XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento;      (Redação dada pela Lei nº 

9.695, de 1998) 

        XI-A - intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera.          

 (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998) 

        XII - imposição de mensagem retificadora;        (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 

2001) 

        XIII - suspensão de propaganda e publicidade.   (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 

2001) 

        § 1º  A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:   (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais);           (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais);           (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 
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        III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais).           (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 2
o
  As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de reincidência.           

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        § 3
o
  Sem prejuízo do disposto nos arts. 4

o
 e 6

o
 desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a 

autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade econômica do infrator.          

 (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        Art . 3º - O resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela 

concorreu.  

        § 1º - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido.  

        § 2º - Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de 

eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar avaria, deterioração ou 

alteração de produtos ou bens do interesse da saúde pública. 

        Art . 4º - As infrações sanitárias classificam-se em:  

        I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante;  

        II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;  

        III - gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais circunstâncias 

agravantes.  

        Art. 5
o
 A intervenção no estabelecimento, prevista no inciso XI-A do art. 2

o
, será decretada pelo 

Ministro da Saúde, que designará interventor, o qual ficará investido de poderes de gestão, afastados 

os sócios, gerentes ou diretores que contratual ou estatutariamente são detentores de tais poderes e 

não poderá exceder a cento e oitenta dias, renováveis por igual período.   (Redação dada pela Lei nº 

9.695, de 1998) 

        § 1
o
 Da decretação de intervenção caberá pedido de revisão, sem efeito suspensivo, dirigido ao 

Ministro da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de trinta dias.  (Redação dada pela Lei nº 9.695, 

de 1998) 

        § 2
o
 Não apreciado o pedido de revisão no prazo assinalado no parágrafo anterior, cessará a 

intervenção de pleno direito, pelo simples decurso do prazo. (Redação dada pela Lei nº 9.695, de 

1998) 

        § 2
o
-A. Ao final da intervenção, o interventor apresentará prestação de contas do período que 

durou a intervenção.     (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998) 

        Art . 6º - Para a imposição da pena e a sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta:  

        I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;  

        II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública;  

        III - os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias.  

        Art . 7º - São circunstâncias atenuantes:  

        I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;  

        II - a errada compreensão da norma sanitária, admitida como excusável, quanto patente a 

incapacidade do agente para atender o caráter ilícito do fato; 
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        III - o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as 

consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado;  

        IV - ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do ato;  

        V - ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza leve.  

        Art . 8º - São circunstâncias agravantes:  

        I - ser o infrator reincidente;  

        II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente do consumo 

pelo público do produto elaborado em contrário ao disposto na legislação sanitária;  

        III - o infrator coagir outrem para a execução material da infração;  

        IV - ter a infração consequências calamitosas à saúde pública;  

        V - se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de tomar as 

providências de sua alçada tendentes a evitá-lo;  

        VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má fé.  

        Parágrafo único - A reincidência específica torna o infrator passível de enquadramento na 

penalidade máxima e a caracterização da infração como gravíssima.  

        Art . 9º - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes à aplicação da pena será 

considerada em razão das que sejam preponderantes.  

        Art . 10 - São infrações sanitárias:  

        I - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, laboratórios de 

produção de medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, 

ou quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, 

embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à saúde pública, sem registro, licença e 

autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as normas legais pertinentes: 

        pena - advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença, e/ou multa.  

        II - construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de saúde, clínicas em geral, 

casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou organizações afins, que se 

dediquem à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem licença do órgão sanitário competente 

ou contrariando normas legais e regulamentares pertinentes:  

        pena - advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa.  

       III - instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e de pesquisas 

clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de olhos, e estabelecimentos 

de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisioterapia e de recuperação, balneários, 

estâncias hidrominerais, termais, climatéricas, de repouso, e congêneres, gabinetes ou serviços que 

utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raios X, substâncias radioativas, ou radiações 

ionizantes e outras, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de ótica, de aparelhos ou 

materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos ou materiais para uso odontológico, ou explorar 

atividades comerciais, industriais, ou filantrópicas, com a participação de agentes que exerçam 

profissões ou ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença do órgão 

sanitário competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares 

pertinentes:           (Redação dada pela Lei nº 9.695 de 1998) 
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        Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa;        (Redação 

dada pela Lei nº 9.695 de 1998) 

        IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou 

reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar 

alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, 

de higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à 

saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente ou 

contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente:  

        pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;  

        V - fazer propaganda de produtos sob vigilância sanitária, alimentos e outros, contrariando a 

legislação sanitária:  

        pena - advertência, proibição de propaganda, suspensão de venda, imposição de mensagem 

retificadora, suspensão de propaganda e publicidade e multa.           (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        VI - deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose 

transmissível ao homem, de acordo com o que disponham as normas legais ou regulamentares 

vigentes:  

        pena - advertência, e/ou multa;  

        VII - impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis e 

ao sacrifício de animais domésticos considerados perigosos pelas autoridades sanitárias:  

        pena - advertência, e/ou multa;  

        VIII - reter atestado de vacinação obrigatória, deixar de executar, dificultar ou opor-se à 

execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua 

disseminação, à preservação e à manutenção da saúde:  

        pena - advertência, interdição, cancelamento de licença ou autorização, e/ou multa;  

        IX - opor-se à exigência de provas imunológicas ou à sua execução pelas autoridades sanitárias:  

        pena - advertência, e/ou multa;  

       X - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no exercício 

de suas funções:  

        Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou multa;           

 (Redação dada pela Lei nº 9.695 de 1998) 

       XI - aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa de lei e 

normas regulamentares:  

        pena - advertência, interdição, cancelamento de licença, e/ou multa;  

        XII - fornecer, vender ou praticar atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e 

correlatos cuja venda e uso dependam de prescrição médica, sem observância dessa exigência e 

contrariando as normas legais e regulamentares:  

        pena - advertência, interdição, cancelamento da licença, e/ou multa;  

       XIII - retirar ou aplicar sangue, proceder a operações de plasmaferese, ou desenvolver outras 

atividades hemoterápicas, contrariando normas legais e regulamentares:  
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        Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e registro e/ou multa;          

 (Redação dada pela Lei nº 9.695 de 1998) 

       XIV - exportar sangue e seus derivados, placentas, órgãos, glândulas ou hormônios, bem como 

quaisquer substâncias ou partes do corgo humano, ou utilizá-los contrariando as disposições legais e 

  regulamentares:  

        Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e registro e/ou multa;          

 (Redação dada pela Lei nº 9.695 de 1998) 

        XV - rotular alimentos e produtos alimentícios ou bebidas bem como medicamentos, drogas, 

insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, perfumes, correlatos, saneantes, 

de correção estética e quaisquer outros contrariando as normas legais e regulamentares:  

        pena - advertência, inutilização, interdição, e/ou multa;  

        XVI - alterar o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário, modificar os 

seus componentes básicos, nome, e demais elementos objeto do registro, sem a necessária 

autorização do órgão sanitário competente:  

        pena - advertência, interdição, cancelamento do registro da licença e autorização, e/ou multa;  

        XVII - reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de 

serem nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, 

medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes:  

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;  

        XVIII - importar ou exportar, expor à venda ou entregar ao consumo produtos de interesse à 

saúde cujo prazo de validade tenha se expirado, ou apor-lhes novas datas, após expirado o prazo; 

          (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da licença e da 

autorização, e/ou multa.  

        XIX - industrializar produtos de interesse sanitário sem a assistência de responsável técnico, 

legalmente habilitado:  

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;  

        XX - utilizar, na preparação de hormônios, órgãos de animais doentes, estafados ou 

emagrecidos ou que apresentem sinais de decomposição no momento de serem manipulados:  

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da autorização 

e da licença, e/ou multa;  

        XXI - comercializar produtos biológicos, imunoterápicos e outros que exijam cuidados especiais 

de conservação, preparação, expedição, ou transporte, sem observância das condições necessárias 

à sua preservação:  

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;  

        XXII - aplicação, por empresas particulares, de raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, 

em galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de possível comunicação com residências ou 

freqüentados por pessoas e animais:  

        pena - advertência, interdição, cancelamento de licença e de autorização, e/ou multa;  
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        XXIII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras 

exigências sanitárias pelas empresas de transportes, seus agentes e consignatários, comandantes ou 

responsáveis diretos por embarcações, aeronaves, ferrovias, veículos terrestres, nacionais e 

estrangeiros:  

        pena - advertência, interdição, e/ou multa;  

        XXIV - inobservância das exigências sanitárias relativas a imóveis, pelos seus proprietários, ou 

por quem detenha legalmente a sua posse:  

        pena - advertência, interdição, e/ou multa;  

        XXV - exercer profissões e ocupações relacionadas com a saúde sem a necessária habilitação 

legal:  

        pena - interdição e/ou multa;  

        XXVI - cometer o exercício de encargos relacionados com a promoção, proteção e recuperação 

da saúde a pessoas sem a necessária habilitação legal:  

        pena - interdição, e/ou multa;  

        XXVII - proceder à cremação de cadáveres, ou utilizá-los, contrariando as normas sanitárias 

pertinentes:  

        pena - advertência, interdição, e/ou multa;  

        XXVIII - fraudar, falsificar ou adulterar alimentos, inclusive bebidas, medicamentos, drogas, 

insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, saneantes e 

quaisquer outros que interessem à saúde pública:  

        pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou 

fabricação do produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou total do 

estabelecimento, cancelamento de autorização para o funcionamento da empresa, cancelamento do 

alvará de licenciamento do estabelecimento e/ou multa;           (Redação dada pela Medida Provisória 

nº 2.190-34, de 2001) 

        XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde:  

        pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou 

fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial ou total do 

estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do 

alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou multa;           (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXX - expor ou entregar ao consumo humano, sal refinado, moído ou granulado, que não 

contenha iodo na proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde.           (Redação dada pela Lei nº 

9.005, de 1995) 

        pena - advertência, apreensão e/ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou fabricação 

do produto, cancelamento do registro do produto e interdição parcial ou total do estabelecimento, 

cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de 

licenciamento do estabelecimento e/ou multa;           (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-

34, de 2001) 
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        XXXI - descumprir atos emanados das autoridades sanitárias competentes visando à aplicação 

da legislação pertinente:  

        pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou 

de fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial ou total do 

estabelecimento; cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do 

alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou multa;           (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

       XXXII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras 

exigências sanitárias, por pessoas física ou jurídica, que operem a prestação de serviços de interesse 

da saúde pública em embarcações, aeronaves, veículos terrestres, terminais alfandegados, terminais 

aeroportuários ou portuários, estações e passagens de fronteira e pontos de apoio de veículos 

terrestres:           (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento e/ou multa;          

 (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXXIII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras 

exigências sanitárias, por empresas administradoras de terminais alfandegados, terminais 

aeroportuários ou portuários, estações e passagens de fronteira e pontos de apoio de veículos 

terrestres:           (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento e/ou multa;          

 (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXXIV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras 

exigências sanitárias relacionadas à importação ou exportação, por pessoas física ou jurídica, de 

matérias-primas ou produtos sob vigilância sanitária:           (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-

34, de 2001) 

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de 

funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa;           (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXXV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras 

exigências sanitárias relacionadas a estabelecimentos e às boas práticas de fabricação de matérias-

primas e de produtos sob vigilância sanitária:    (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de 

funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa;           (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXXVI - proceder a mudança de estabelecimento de armazenagem de produto importado sob 

interdição, sem autorização do órgão sanitário competente:           (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de 

funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa;           (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 
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        XXXVII - proceder a comercialização de produto importado sob interdição:           (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de 

funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa;           (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXXVIII - deixar de garantir, em estabelecimentos destinados à armazenagem e/ou distribuição 

de produtos sob vigilância sanitária, a manutenção dos padrões de identidade e qualidade de 

produtos importados sob interdição ou aguardando inspeção física:           (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de 

funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa;           (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XXXIX - interromper, suspender ou reduzir, sem justa causa, a produção ou distribuição de 

medicamentos de tarja vermelha, de uso continuado ou essencial à saúde do indivíduo, ou de tarja 

preta, provocando o desabastecimento do mercado:           (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-

34, de 2001) 

        pena - advertência, interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do registro do 

produto, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de 

licenciamento do estabelecimento e/ou multa;    (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 

2001) 

        XL - deixar de comunicar ao órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde a interrupção, 

suspensão ou redução da fabricação ou da distribuição dos medicamentos referidos no inciso 

XXXIX:           (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do registro do 

produto, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de 

licenciamento do estabelecimento e/ou multa;   (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        XLI - descumprir normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências 

sanitárias, por pessoas física ou jurídica, que operem a prestação de serviços de interesse da saúde 

pública em embarcações, aeronaves, veículos terrestres, terminais alfandegados, terminais 

aeroportuários ou portuários, estações e passagens de fronteira e pontos de apoio de veículo 

terrestres:          (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

        pena - advertência, interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do registro do 

produto, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de 

licenciamento do estabelecimento e/ou multa.    (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001 

        XLII - reincidir na manutenção de focos de vetores no imóvel por descumprimento de 

recomendação das autoridades sanitárias:    (Incluído pela Lei nº 13.301, de 2016) 

Pena - multa de 10% (dez por cento) dos valores previstos no inciso I do § 1
o
 do art. 2

o
, 

aplicada em dobro em caso de nova reincidência. 

        Parágrafo único - Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos integrantes 

da Administração Pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às 
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instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequadas e à assistência e responsabilidade 

técnicas.  

        Art . 11 - A inobservância ou a desobediência às normas sanitárias para o ingresso e a fixação 

de estrangeiro no País, implicará em impedimento do desembarque ou permanência do alienígena no 

território nacional, pela autoridade sanitária competente.  

TÍTULO II  

DO PROCESSO  

        Art . 12 - As infrações sanitárias serão apuradas no processo administrativo próprio, iniciado com 

a lavratura de auto de infração, observados o rito e prazos estabelecidos nesta Lei.  

        Art . 13 - O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou no local em que 

for verificada a infração, pela autoridade sanitária que a houver constatado, devendo conter:  

        I - nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais elementos necessários à 

sua qualificação e identificação civil;  

        II - local, data e hora da lavratura onde a infração foi verificada;  

        III - descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido;  

        IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua 

imposição;  

        V - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo administrativo;  

        VI - assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas testemunhas, e do autuante;  

        VII - prazo para interposição de recurso, quando cabível.  

        Parágrafo único - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a menção do 

fato.  

        Art . 14 - As penalidades previstas nesta Lei serão aplicadas pelas autoridades sanitárias 

competentes do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme as 

atribuições que lhes sejam conferidas pelas legislações respectivas ou por delegação de competência 

através de convênios.  

        Art . 15 - A autoridade que determinar a lavratura de auto de infração ordenará, por despacho 

em processo, que o autuante proceda à prévia verificação da matéria de fato.  

        Art . 16 - Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos de infração, 

sendo passíveis de punição, por falta grave, em casos de falsidade ou omissão dolosa.  

        Art . 17 - O infrator será notificado para ciência do auto de infração:  

        I - pessoalmente;  

        II - pelo correio ou via postal;  

        III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.  

        § 1º - Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ciência, deverá essa 

circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que afetou a notificação.  

        § 2º - O edital referido no inciso III deste artigo será publicado uma única vez, na imprensa 

oficial, considerando-se efetivada a notificação cinco dias após a publicação.  
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        Art . 18 - Quando, apesar da lavratura do auto de infração, subsistir, ainda, para o infrator, 

obrigação a cumprir, será expedido edital fixado o prazo de trinta dias para o seu cumprimento, 

observado o disposto no § 2º do art. 17.  

        Parágrafo único - O prazo para o cumprimento da obrigação subsistente poderá ser reduzido ou 

aumentado, em casos excepcionais, por motivos de interesse público, mediante despacho 

fundamentado.  

        Art . 19 - A desobediência à determinação contida no edital a que se alude no art. 18 desta Lei, 

além de sua execução forçada acarretará a imposição de multa diária, arbitrada de acordo com os 

valores correspondentes à classificação da infração, até o exato cumprimento da obrigação, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente.  

        Art . 20 - O desrespeito ou desacato ao servidor competente, em razão de suas atribuições 

legais, bem como embargo oposto a qualquer ato de fiscalização de leis ou atos regulamentares em 

matéria de saúde, sujeitarão o infrator à penalidade de multa. 

        Art . 21 - As multas impostas em auto de infração poderão sofrer redução de vinte por cento 

caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias, contados da data em que for notificado, 

implicando na desistência tácita de defesa ou recurso.  

        Art . 22 - O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 

quinze dias contados de sua notificação.  

        § 1º - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo deverá a 

autoridade julgadora ouvir o servidor autuante, que terá o prazo de dez dias para se pronunciar a 

respeito.  

        § 2º - Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de infração será julgado pelo 

dirigente do órgão de vigilância sanitária competente.  

        Art . 23 - A apuração do ilícito, em se tratando de produto ou substância referidos no art. 10, 

inciso IV, far-se-á mediante a apreensão de amostras para a realização de análise fiscal e de 

interdição, se for o caso.  

        § 1º - A apreensão de amostras para efeito de análise, fiscal ou de controle, não será 

acompanhada da interdição do produto.  

        § 2º - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os casos em que sejam flagrantes os 

indícios de alteração ou adulteração do produto, hipótese em que a interdição terá caráter preventivo 

ou de medida cautelar.  

        § 3º - A interdição do produto será obrigatório quando resultarem provadas, em análise 

laboratoriais ou no exame de processos, ações fraudulentas que impliquem em falsificação ou 

adulteração.  

        § 4º - A interdição do produto e do estabelecimento, como medida cautelar, durará o tempo 

necessário à realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas, não podendo, 

em qualquer caso, exceder o prazo de noventa dias, findo qual o produto ou estabelecimento será 

automaticamente liberado.  

        Art . 24 - Na hipótese de interdição do produto, previsto no § 2º do art. 23, a autoridade sanitária 

lavrará o termo respectivo, cuja primeira via será entregue, juntamente com o auto de infração, ao 
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infrator ou ao seu representante legal, obedecidos os mesmos requisitos daquele, quanto à aposição 

do ciente.  

        Art . 25 - Se a interação for imposta como resultado de laudo laboratorial, a autoridade sanitária 

competente fará constar do processo o despacho respectivo e lavrará o termo de interdição, inclusive, 

do estabelecimento, quando for o caso.  

        Art . 26 - O termo de apreensão e de interdição especificará a natureza, quantidade, nome e/ou 

marca, tipo, procedência, nome e endereço da empresa e do detentor do produto.  

        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.  

        Art . 28 - Não sendo comprovada, através da análise fiscal, ou da perícia de contraprova, a 

infração objeto da apuração, e sendo considerado o produto próprio para o consumo, a autoridade 

competente lavrará despacho liberando-o e determinando o arquivamento do processo.  

        Art . 29 - Nas transgressões que independam de análises ou perícias, inclusive por desacato à 

autoridade sanitária, o processo obedecerá a rito sumaríssimo e será considerado concluso caso 

infrator não apresente recurso no prazo de quinze dias.  
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        Art . 30 - Das decisões condenatórias poderá o infrator recorrer, dentro de igual prazo ao fixado 

para a defesa, inclusive quando se tratar de multa.  

        Parágrafo único - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso para a autoridade superior, 

dentro da esfera governamental sob cuja jurisdição se haja instaurado o processo, no prazo de vinte 

dias de sua ciência ou publicação.  

        Art . 31 - Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto em razão de 

laudo laboratorial confirmado em perícia de contraprova, ou nos casos de fraude, falsificação ou 

adulteração.  

        Art. . 32 - Os recursos interpostos das decisões não definitivas somente terão efeito suspensivo 

relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do 

cumprimento da obrigação subsistente na forma do disposto no art. 18.  

        Parágrafo único - O recurso previsto no § 8º do art. 27 será decidido no prazo de dez dias.  

        Art . 33 - Quando aplicada a pena de multa, o infrator será notificado para efetuar o pagamento 

no prazo de trinta dias, contados da data da notificação, recolhendo-a à conta do Fundo Nacional de 

Saúde, ou às repartições fazendárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme a 

jurisdição administrativa em que ocorra o processo.  

        § 1º - A notificação será feita mediante registro postal, ou por meio de edital publicado na 

imprensa oficial, se não localizado o infrator.  

        § 2º - O não recolhimento da multa, dentro do prazo fixado neste artigo, implicará na sua 

inscrição para cobrança judicial, na forma da legislação pertinente.  

        Art . 34 - Decorrido o prazo mencionado no parágrafo único do art. 30, sem que seja recorrida a 

decisão condenatória, ou requerida a perícia de contraprova, o laudo de análise condenatório será 

considerado definitivo e o processo, desde que não instaurado pelo órgão de vigilância sanitária 

federal, ser-lhe-á transmitido para ser declarado o cancelamento do registro e determinada a 

apreensão e inutilização do produto, em todo o território nacional, independentemente de outras 

penalidades cabíveis, quando for o caso.  

        Art . 35 - A inutilização dos produtos e o cancelamento do registro, da autorização para o 

funcionamento da empresa e da licença dos estabelecimentos somente ocorrerão após a publicação, 

na imprensa oficial, de decisão irrecorrível.  

        Art . 36 - No caso de condenação definitiva do produto cuja alteração, adulteração ou falsificação 

não impliquem em torná-lo impróprio para o uso ou consumo, poderá a autoridade sanitária, ao 

proferir a decisão, destinar a sua distribuição a estabelecimentos assistenciais, de preferência oficiais, 

quando esse aproveitamento for viável em programas de saúde.  

        Art . 37 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos para recurso sem 

apresentação de defesa, ou apreciados os recursos, a autoridade sanitária proferirá a decisão final 

dando o processo por concluso, após a publicação desta última na imprensa oficial e da adoção das 

medidas impostas.  

        Art . 38 - As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária prescrevem em 

cinco anos.  
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        § 1º - A prescrição interrompe-se pela notificação, ou outro ato da autoridade competente, que 

objetive a sua apuração e consequente imposição de pena.  

        § 2º - Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de 

decisão.  

        Art . 39 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

        Art . 40 - Ficam revogados o Decreto-lei nº 785, de 25 de agosto de 1969, e demais disposições 

em contrário.  

        Brasília, em 20 de agosto de 1977; 156º da Independência e 89º da República.  

ERNESTO GEISEL  

Paulo de Almeida Machado 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.8.1977 
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