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Organização jurídica da administração pública em saúde 

Estado constitucional, Estado de Direito 
e Estado Democrático de Direito 

A Constituição contemporânea é o documento onde se registram as 

conquistas do povo, em especial no que respeita aos seus direitos e 

garantias, à organização do governo e aos mecanismos de controle do 

Sueli Gandolfi Dallari 

exercício do poder. Tradicionalmente, a Constituição vem sendo o regis- Constituição 

tro histórico do término de períodos revolucionários; isso explica a 

necessidade da forma escrita para o documento. Pode explicar, também, 

a necessidade de Constituições mais longas - com maior número de 

artigos, pois as funções do governo devem ficar claramente estabeleci-

das, para todos poderem controlar a maneira de se exercer o poder e, 

igualmente, compreender os limites dos direitos declarados e a exten-

são da garantia dos mesmos.! 

Os burgueses idealizaram uma Constituição que se restringisse a 
estabelecer normas sobre o controle do poder dos governantes. As fun
ções públicas seriam clara e taxativamente definidas. E todos os limites 

à atuação do Estado, visando proteger a liberdade e a propriedade indi

viduais, seriam explicitamente apresentados. Isso era matéria constitu

cional. Contudo, a exigência de rigorosa observância das formalidades 

envolvidas - necessária à preservação da autonomia do indivíduo - trans
formou-se no próprio objeto constitucional. Por essa razão, passaram a 

figurar no corpo da Constituição normas que não têm natureza consti-

! Para melhor compreensão do tema, inclusive da evolução histórica do conceito, veja-se DALLARI, 
D_A_, 1985_ Constituição e constituinte_ São Paulo: Saraiva, 3' Edição. 
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justiça x legalidade 

tucional, embora lhe preservem o rótulo; da mesma forma, passaram a 
existir leis que não são verdadeiras Leis. 2 

O Estado de Direito colocou sob controle da legalidade alguns atos 
da Administração - aqueles derivados da atuação concreta da lei, isto é , 

de aplicação, ao caso concreto, de normas gerais e abstratas. E manteve 

a exclusão dessa apreciação para todos os atos que o legislador não 
regulou. Esta esfera de atuação arbitrária do Estado foi restringida, sob 

influência do positivismo jurídico, passando a Administração a ser inte
gralmente limitada pela lei. Nesse período histórico, que coincidiu com 

a mitificação da chamada teoria da separação dos poderes, a realidade 

revelou a injustiça como conseqüência de tal submissão. De fato, a exis

tência de leis de sentido apenas formal desvinculou o exame da legali
dade de uma preocupação com o Direito. A assunção do Estado Demo
crático de Direito, entretanto, ao vincular a justiça à legalidade, permi

te concluir estar a discricionariedade administrativa limitada tanto pela 
lei como pela idéia de justiça. Assim, o administrador se vê obrigado a 

interpretar o conceito adotado pela norma jurídica e a valorizar os prin

cípios constitucionais, determinando as diretrizes aplicáveis ao caso e 

buscando, na realidade, os elementos que lhe permitam precisar os ter
mos que o exprimem. Somente então lhe poderá ser reconhecida a prer

rogativa de decidir entre duas ou mais soluções, consideradas juridica
mente perfeitas, a que melhor atende às necessidades coletivas. 3 

Ora, o Brasil definiu-se, em 1988, como um Estado Democrático 

de Direito (C.F. art.12 ), ou seja, adotou o princípio básico do chamado 
Estado de Direito de vincular a Administração Pública às estritas previ

sões legais. Não existe plena autonomia da 'vontade quando está em 
pauta a prática de um ato administrativo. Assim, enquanto para o indi

víduo é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, na administração 
da coisa pública "só se pode querer o que sirva para cumprir uma fina
lidade antecipadamente estabelecida em lei. "4 E as leis, único instru
mento hábil para criar, modificar ou extinguir direitos, em um Estado 

Democrático de Direito, só podem ser feitas, com autenticidade, pelo 
povo. Essa expressão supera, portanto, os conceitos de Estado Demo
crático e de Estado de Direito, incorporando-lhes um componente de 

2 Isto é possível porque, embora seus conteúdos não correspondam a matérias a serem tratadas por 

uma lei ou pela Constituição - a Lei Maior -, obedeceram a todos os procedimentos previstos para a 

feitura, quer seja de uma lei, quer seja de uma regra constitucional. 

3 É esclarecedora a análise da doutrina , sobre esse tema, realizada pela professora Maria Sylvia Zanella 

DI PIETRO, 1990, em sua tese Da discricionariedade administrativa. São Paulo: FADUSP. 

4 CL BANDEIRA DE MELLO,C.A., 1981. Ato administrativo e direito dos administrados. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, p. 13. 



transformação, verdadeiramente revolucionário: o direito há que ser 

democrático. 5 

A afirmação da exigência de legalidade formal no Estado de Direi

to fez com que, especialmente nos Estados de tradição legal codificada 
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- como o Brasil, por exemplo - a Administração se vinculasse absoluta- Administração e lei 

mente à lei . Assim, a capacidade de regular comportamentos, detida 

pelo Poder Executivo, nesses Estados, é quase nula, uma vez que a lei 

tende a descrever - com o maior número de detalhes possível - os com-

portamentos autorizados, e os proibidos. A experiência dos Estados com 

tradição de direito costumeiro - como os anglo-saxões - é bastante dife-

rente. Assim, tomando-se a Constituição dos Estados Unidos da Améri-

ca como exemplo, observa-se que a legalidade exigida como conseqüên-

cia da separação de poderes admite grande capacidade reguladora da 

Administração Pública. A lei define os princípios e os grandes objetivos 

a serem atingidos pelo Estado, e o poder executivo - por meio de nor-

mas administrativas - disciplina os comportamentos para a consecução 

daquelas metas. 

No Brasil, a exigência de legalidade estrita dos atos da Administra

ção é matéria constitucional. Com efeito, quando enumera as compe

tências do Chefe do Poder Executivo, a Constituição estabelece que a 

ele cabe "expedir decretos e regulamentos para sua (da lei) fiel execu

ção" e que, mesmo para "dispor sobre a organização e o funcionamento 

da administração" será necessário fazê-lo "na forma da lei" (C.F. art.84, 

IV e VI). À Administração, portanto, resta um pequeno poder para 

regulamentar qualquer comportamento, poder cujos limites são dados 

pela lei em sentido estrito, ou seja, por aquela norma originada do pro

cesso legislativo adotado nos Parlamentos. 

Entre os atos administrativos está, primeiramente, o decreto, reser

vado ao Chefe do Poder Executivo; esse ato só pode ser expedido para 

fiel execução da lei, sendo assim, um decreto regulamentar. Convencio

nou-se que os demais atos administrativos normativos, emanados de 

autoridade que não o Chefe do Executivo, revestem a forma de resolu- decreto, resolução, 

ção ou de portaria. Chama-se circular ao documento que transmite portaria, circular, 

ordens internas, uniformes, da chefia aos subordinados; despacho é a despacho, alvará 

forma da decisão da autoridade administrativa sobre processo submeti-

do à sua apreciação; ao ato de aprovação de parecer proferido por órgão 

técnico sobre assunto de interesse geral, chama-se despacho normativo; 

5 o professor José Afonso DA SILVA, em seu Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, situa a origem doutrinária do conceito em Portugal, na Espanha e na Alema
nha . 
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este ato obriga a toda a Administração; alvará é a forma do instrumento 
de licença ou autorização. 

É imperioso lembrar, contudo, ser a Constituição um documento 
político que transforma em lei os objetivos da sociedade, e inclusive a 
organiza para os alcançar. Cumpre, portanto, reconhecer a primordial 
importância dos princípios que, mesmo se não-explicitados, conformam 
o documento, pois refletem valores que caracterizam uma dada socie
dade, derivados de seu contexto político e social. 6 E entre os princípios 
constitucionais, se impõe, com freqüência a solução do conflito que os 
envolve, certamente presente. Assim, a defesa do meio ambiente e a 
manutenção da livre iniciativa - princípios abrigados na vigente Consti
tuição brasileira - podem opor-se frontalmente. E porque se trata de 
princípios, a solução do conflito pode considerar a importância atribuí
da a cada um deles. 7 Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a priori
dade da análise principio lógica quando se pretende a implementação 
constitucional. 8 

Hoje se exige do constituinte o mínimo de respeito aos seus repre
sentados, que escreva somente o que se pretende seja efetivo direito do 

povo e do Estado. 9 A teoria da Constituição não se compraz em acolher, 
no seio constitucional, as chamadas normas programáticas, pois uma 
Constituição moderna deve conter apenas normas aplicáveis; as regras 
que refletem objetivos quiméricos, de alcance antevisto apenas como 
sonho, não são normas constitucionais. 

A assunção, no texto constitucional, dos resultados que se preten
de alcançar com a implementação de políticas permite distinguir nor
mas que têm o caráter de diretrizes para a atuação e a interpretação do 
Direito. É importante as distinguir, claramente, das normas programáti
cas, para não se as caracterizar como simples expedientes, travestidos 
de normas, das quais não se espera algum efeito jurídico. As diretrizes 
constitucionais estabelecem obrigação de resultado e vinculam a legali
dade da norma à submissão aos fins nelas declarados. E, freqüentemen-

6 As bases políticas da lei e, especialmente, o papel dos princípios são discutidos na obra, clássica, de 

Ronald DWORKIN, 1985. A malter ofprinciple. Cambridge: Harvard University Press. 
7 Eros Roberto GRAU, 1990. Contribuição para a interpretação e a crítica da ordem econômica na Consti

tuição de 1988. São Paulo (tese). especialmente no capítulo dedicado ao Estado a à economia, p. 39 a 62. 
8 No Brasil, nos tempos hodiernos, o professor Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO divulgou esta 
tese, já defendida, no continente americano, por Agustin GORDILLO.{in Elementos de direito adminis

trativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980). 
9 É o entender unânime dos mais importantes constitucionalistas contemporâneos: CANOTILHO, 

J.J.G., 1982. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra; GRAU, E.R., 1988. 
Direito, conceito e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais; FERRAJOLl,L., 1989. Diritto e 

ragione. Roma: Laterza. 
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te, empregam conceitos abertos, em especial porque essas normas 
devem ser aplicadas a inúmeras situações, de difícil determinação pré

via. Os termos que as expressam, conforme acolhidos na diretriz, exi
gem a consideração da realidade onde a norma há de se efetivar. 1O 

Em particular quanto à formulação e à implementação de políticas 
públicas, quando mais se exige do administrador o preenchimento de 
conceitos jurídicos abertos, é necessária clareza na distinção entre prin
cípios e diretrizes, e regras jurídicas. Trata-se de viabilizar a aplicação 
das normas que o povo fixou para a gestão da vida social, normas que 
têm um único e determinado sentido. E tais regras tanto podem estar 

contidas em princípios e diretrizes constitucionais, como na norma jurí

dica infraconstitucional. Já se observou que, dada a inexorabilidade da 
interpretação constitucional realizar-se por inteiro, o primeiro parâme
tro para a compreensão da mesma será a valoração dos princípios que 
informam a Constituição. Assim, cabe ao aplicador, ou ao intérprete, da 
norma escolher, entre princípios expressos por termos imprecisos, 
aquele mais importante para a manutenção do sistema, cabe-lhe decidir 
da legalidade da regra de direito. 11 

A própria norma jurídica contém, em muitos casos, conceitos 

expressos por termos ambíguos ou imprecisos. Em particular quanto à 
atividade administrativa de implementação de políticas públicas, dada 
a variabilidade, no tempo e no espaço, das necessidades coletivas, os 
conceitos abertos seduzem o legislador. Pois esses conceitos se amol
dam à exigência de reação administrativa conveniente e oportuna àque
las necessidades. Torna-se, portanto, imprescindível reconhecer a 
necessidade do exercício da discricionariedade na função administrati
va, para se poder julgar da legalidade dos atos decorrentes da aplicação 
de conceitos vagos. 

Controle social na democracia direta e representativa: 

mecanismos constitucionais de participação social em saúde 

A Constituição federal reconheceu que o direito à saúde deve ser garan
tido, e criou mecanismos privilegiados para a proteção do mesmo. 

discricíonariedade na 

função administrativa 

10 Eros Roberto GRAU, partindo do estudo da doutrina referente à natureza das normas de planejamento, 

analisa exaustivamente a literatura sobre o tema, optando por nomear essa espécie legal normas-objetivo. Seu 

trabalho encontra-se publicado em Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. 
II Essa conclusão, que pode assustar os tradicionais defensores do positivismo jurídico , é exemplarmente 

justificada na análise da decisão da Corte de Cassação belga, realizada por Chalm PERELMAN, La logica 
jurídica y nueva retorica. Madrid: Civitas, 1979. 
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direito à saúde 

e Poder Judiciário 

o primeiro foi a afirmação - a rigor desnecessária - de terem aplicação 

imediata todas as normas que definem direitos e garantias individuais 

(C.F.art.52 ,§ 12 ). Assim, qualquer lei cujo conteúdo ajude a definir o 

direito à saúde, em qualquer esfera de governo, permite o recurso ao 

Poder Judiciário, em não sendo imediatamente aplicada. 

A decisão do povo brasileiro de assumir seu próprio governo se 

revela no artigo que inaugura a Constituição: é ao povo que pertence 

todo o poder. E para exercitar o poder o povo pode eleger representan

tes ou agir em nome próprio (C.F.art.1 2 ,§un.). Assim, tanto a organiza

ção do governo como o controle do poder econômico e a garantia dos 

direitos das pessoas, consideradas individualmente ou na coletividade, 

- matérias que devem fazer parte de qualquer Constituição, no final 

do século vinte - permitem a atuação imediata do povo, fonte de todo 

o poder. Para assegurar a participação popular na gestão do Estado, 

previu-se que a capacidade legislativa pertence aos representantes elei

tos e a quem os elegeu, previu-se que o povo pode propor projetos de 

lei (C.F. art. 61,§22 ), participar de audiências para debatê-los (C.F.art. 

58,§22 ,II), referendar uma lei ou se manifestar - em plebiscito - sobre 

assuntos considerados relevantes pelo Congresso Nacional (C.F.art.49, 

XV). Do mesmo modo, o povo, organizado em confederação sindical, 
ou entidade de classe, ou em partido político, pode pedir a retirada, do 

mundo jurídico, de uma lei contrária à Constituição (C .F.art. 103,VIII 

e IX). 

É necessário lembrar, contudo, que o poder legislativo é o repre

sentante tradicional do povo nas democracias liberais burguesas. Todos 

os direitos podem, e devem, portanto, ser garantidos através da partici

pação dos parlamentares. Assim, tanto as Assembléias Legislativas esta

duais - e seus órgãos assessores, como o Tribunal de Contas, - quanto 
as Câmaras de Vereadores, desempenham importante papel na garantia 

do direito à saúde. 
A organização federativa do Estado brasileiro favorece o controle 

popular do governo. Ao aproximar, territorialmente, governantes e 

governados, essa forma de Estado vem sendo julgada a que melhor se 

adapta às exigências da democracia no Brasil. Contudo, não se podem 

esquecer as origens alienígenas das instituições brasileiras. Sem dúvida, 

essas origens respondem, em grande parte, pelo tratamento simétrico 

dispensado aos Municípios e Estados-membros da Federação, supondo 

a homogeneidade deles, fato evidente ao observador da realidade. 

Assim, a distribuição constitucional de competências e, portanto, de 

responsabilidades, ao tratar igualmente entes políticos cuja desigualda

de sociocultural e econômica é óbvia, dificulta o emprego de instru

mentos, em princípio, eficazes. 
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Portanto, é necessário reafirmar-se a importância dos legislativos legislativos regionais 

regionais e locais e a sua possibilidade de adequar os mecanismos de e locais, Tribunais de 

controle social à realidade, para que sirvam efetivamente como instru- Contas e controle social 

mentos de garantia de direitos. É bom lembrar, também, que os Tribu-

nais de Contas, apesar de vinculados ao Poder Legislativo - e, conse-

quentemente, aos representantes do povo - mantêm com esse uma liga-

ção direta, conforme disposição da Constituição Federal. O cidadão, os 

partidos políticos, as associações e os sindicatos têm a capacidade, legí-

tima, de fiscalizar a contabilidade, os financiamentos, o orçamento das 

entidades administrativas, e de denunciar irregularidades aos Tribunais 

de Contas (C.F.art.74, § 22 ). 

Os constituintes criaram, também, mecanismos de participação 

direta na Administração Publica, instituindo órgãos populares com fun

ções de direção administrativa, inclusive, no sistema de saúde (C.F.art. 

198,1II) ou de subordinação de todo o planejamento da atuação estatal, 

no Município, à cooperação das associações (C.F.art.29,X). Especial

mente em relação à saúde, as Conferências de Saúde são "instâncias 

colegiadas ... (com) ... a representação dos vários segmentos sociais, para 

avaliar e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes" (Lei n2 8.142 art.1 Q ). As Conferências de Saúde 

representaram um dos mecanismos pensados para cumprir o manda

mento constitucional que exige ter a organização do sistema de saúde a 

participação da comunidade. Ordinariamente, essas Conferências 

devem ser convocadas pelo chefe do Poder Executivo, em cada esfera 

de governo, e se reunirem a cada quatro anos. Apenas em caráter 

extraordinário poderão ser convocadas tanto pelo Chefe da Administra-

ção quanto pelo Conselho de Saúde daquela esfera de poder. De modo Conselho de Saúde, 

ideal, as Conferências de Saúde representam o momento adequado para Conferências de Saúde 

articular, internamente, as diversas competências sanitárias atribuídas e participação da 

a determinado nível de governo e, externamente, para as articular às comunidade 

demais políticas que interessam à saúde, na mesma esfera, ou nas 

demais, exclusivamente sanitárias ou não . 

Os Conselhos de Saúde são o outro mecanismo previsto para asse

gurar o cumprimento do mesmo mandamento constitucional (participa

ção da comunidade na organização do sistema). Esses Conselhos têm 

caráter permanente e deliberativo, são órgãos colegiados, integrados 

por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profis

sionais de saúde e dos usuários e devem atuar na formulação de estra

tégias e no controle da execução da política de saúde - inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros - da esfera política correspondente; 

as decisões dos Conselhos de Saúde são homologadas pelo chefe do 

Poder Executivo nessa esfera. Note-se que a Lei Orgânica da Saúde (ver 
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Conselho Municipal 

de Saúde e Vigilância 

Sanitária 

adiante) estabeleceu, também, a obrigatoriedade de destinar metade das 
vagas de cada Conselho de Saúde a representantes dos usuários. Estabe

leceu, assim, que a participação da comunidade deve privilegiar a repre

sentação dos usuários, restando ao governo, aos prestadores de serviço e 

aos profissionais, o preenchimento das demais vagas de representação . 

A LOS previu, igualmente, que a "Organização e as normas de funciona

mento ... (dos Conselhos de Saúde devem estar) ... definidas em regimento 

próprio aprovado pelo respectivo Conselho" (Lei nQ 8.142 art.1Q , §5Q ). 

Entre as obrigações gerais constantes da Constituição Federal e da 

LOS, o Conselho Municipal de Saúde tem as seguintes incumbências, 

relacionadas diretamente à Vigilância Sanitária, incumbências que não 
podem, em nenhuma hipótese, ser ignoradas: 

1) formular estratégias para a política de saúde - inclusive nos aspec

tos econômicos e financeiros - do Município; 

2) controlar a execução da política municipal de saúde - inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros; 

3) utilizar a epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; 
4) participar, em articulação com o Estado, do planejamento e da pro

gramação da rede regionalizada e hierarquizada de ações e servi

ços de saúde; 

5) criar comissão permanente de integração entre os serviços de saúde 

e as instituições de ensino profissional e superior, com o fim de pro

por prioridades, métodos e estratégias para a formação e a educa

ção continuada dos recursos humanos do sistema municipal de saú

de e para a pesquisa e a cooperação técnica entre essas instituições; 

6) definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e fis

calização das ações de saúde; 
7) apreciar a proposta orçamentária do sistema municipal de saúde 

conforme ao plano de saúde; 

8) fiscalizar a conta especial a que se deve recolher os recursos finan

ceiros do SUS; 

9) participar na formulação da política de saneamento básico; 
10) participar da elaboração e da atualização periódica do plano muni

cipal de saúde; 

11) promover a articulação da política e dos planos de saúde. 

Além dessas atribuições, o Conselho Municipal de Saúde é respon

sável, sem dúvida, pela execução das tarefas que lhe forem determina

das na Lei Orgânica de seu Município. Será também necessário exami

nar, com cuidado, a Constituição estadual para verificar se contém obri

gações que - segundo a Constituição Federal - podem ser de responsa

bilidade dos Conselhos Municipais de Saúde do Estado. 



E, para não restar qualquer dúvida sobre a obrigação constitucio

nal do encarregado da Administração Pública de obedecer e de fazer 

cumprir os direitos afirmados, a Constituição define como crime de 

responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem con

tra o "exercício dos direitos políticos, individuais e sociais" (C .F.art.85, 

III). 
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Considerando-se a tradicional teoria da separação de poderes, fun

damento do Estado contemporâneo, nascida das revoluções burguesas, 

pode-se afirmar que o único Poder a permanecer impermeável à parti

cipação direta das pessoas foi o Judiciário, com a única exceção do Tri

bunal do Júri . Houve, entretanto, enorme alargamento nas possibilida

des de acesso a esse poder. Assim, para proteger um direito desrespei
tado por autoridade pública, ou por quem esteja exercendo função 

pública, previu-se o mandado de segurança, a ser impetrado pelo indi- mandado de segurança 

víduo ofendido ou por partido político, organização sindical , entidade 

de classe ou associação, na defesa de seus membros ou associados 

(C.F.art.52 , LXIX e LXX); e, para garantir o acesso à informação e sua 

veracidade permitiu-se, apenas ao interessado, o uso do habeas data habeas data 
(C.F.art.52 , LXXII) . Todo cidadão é legitimado para propor ação que vise 

anular ato lesivo ao patrimônio público amplamente considerado (C.F. 

art.52 , LXXIII) . O mandado de injunção é outro instrumento a revelar mandado de injunção 

as inúmeras possibilidades de participação do povo em diversas fun-

ções do Poder político. Por meio desse instrumento, qualquer pessoa 

pode pedir que o juiz faça valer o direito criado pelo constituinte, e não 

regulamentado pelo legislador, ou nem aplicado pelo administrador 

(C.F.art.52 , LXXI). Considerando que as associações também estão legi-

timadas a utilizar tal instrumento, é fácil imaginar-lhe a utilidade quan-
do o povo se convencer de serem todos os direitos declarados, efetiva-

mente, direitos constitucionais. 

Por outro lado, pela primeira vez na história constitucional brasi
leira, se definiram, com clareza, as funções do órgão especialmente vol
tado para "a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis." (C.F.art.127 a 130) . Tra-

ta-se do Ministério Público que, junto a qualquer Juízo, é o advogado Ministério Público 

do povo na defesa dos direitos assegurados na Constituição. Esse órgão 

é, igualmente, um investigador privilegiado , pois lhe é garantido o aces-

so às informações necessárias ao exercício de suas funções, mesmo 

quando essas informações estejam sob a guarda da Administração. E foi, 

também, instituída a Defensoria Pública para a "orientação jurídica e a Defensoria Pública 

defesa, em todos os graus dos necessitados" (C.F.art.134); entretanto, o 

Poder Executivo federal não efetuou, como era seu dever constitucio-

nal, a implantação de Defensoria Pública . 
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relevância pública 

Em especial no que interessa à saúde, em virtude da expressão 

constitucional "relevância pública", o Ministério Publico está direta

mente envolvido. Com efeito, em 4 de outubro de 1991 algumas das 

mais expressivas figuras do meio jurídico nacional assinaram um docu

mento em que externaram seu entendimento da expressão "relevância 

pública", adotada na Constituição da República Federativa do Brasil, 

em 1988. Eminentes professores de Direito, dirigentes das Procurado

rias da República e da Justiça do Estado de São Paulo e da Associação 

Brasileira dos Magistrados, juizes federais, desembargadores, procura

dores da República e promotores públicos concordaram em que "A cor

reta interpretação do artigo 196 do texto constitucional implica o enten
dimento de ações e serviços de saúde como o conjunto de medidas diri

gidas ao enfrentamento das doenças e suas seqüelas, através da atenção 

médica preventiva e curativa, bem como de seus determinantes e con

dicionantes de ordem econômica e social... E que tem o Ministério 

Público a função institucional de zelar pelos serviços de relevância 

pública, dentre os quais as ações e serviços de saúde, adotando as medi

das necessárias para sua efetiva Prestação, inclusive em face de omissão 
do Poder Público." 12 

De todo o exposto se evidencia a conclusão de ser o povo organiza

do a garantia, por excelência, dos seus direitos e, em especial, do direi

to à saúde. A rigor, em todás as hipóteses tratadas até aqui, se percebe, 

claramente, a importância do papel que as organizações populares 

podem representar para a garantia do direito à saúde. Existe, como se 

verificou, espaço para a atuação direta dessas associações junto ao 

Poder Legislativo e junto à Administração Pública, e mesmo junto ao 

Judiciário. É indispensável lembrar, entretanto, que para agir de modo 

legítimo, reivindicarem direitos, na estrutura jurídica, as associações 
devem estar formalmente constituídas e expressamente autorizadas por 

seus associados. 
Em suma, o Brasil pode ser tão democrático quanto sua Constitui

ção. Não há necessidade de mudança constitucional para o povo poder 
controlar o governo. Isso é verdade, sobretudo, no que se refere ao sis

tema de saúde, onde a participação popular é indispensável. Entretan

to, as mudanças sociais não derivam apenas da criação constitucional 
dos mecanismos que as possibilitem, mas, principalmente, do uso de 

tais instrumentos. Uma campanha que torne conhecidas a existência de 

direitos - verdadeiros direitos, porque escritos no texto constitucional e 

12 DALLARI, Sueli Gandolfi et a11, 1992. O Conceito Constitucional de Relevância Pública. Organização 

Panamericana da Saúde. Série Direito e Saúde, 1. 



por ele garantidos - e as possibilidades de controle popular do governo, 
e alerte para as vantagens do envolvimento do Ministério Público e das 

associações comunitárias na luta pelo respeito aos direitos assegurados 

na Constituição, pode conduzir à democracia. 

Descentralização política: o federalismo e 
a distribuição constitucional das competências em matéria 
sanitária entre as três esferas de governo 
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A Constituição promulgada em 1988 afirma, explicitamente, o direito 

de todos à saúde. Assim, a saúde é reconhecida como direito social 

(C.F.art.6Q ) de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País 

(C.F.art.196 c/c art.5Q ). E, para a garantia da saúde, imposta, literalmen
te, como "dever do Estado" (C.F.art.196), esta Constituição define obri

gações de todos os níveis de governo da federação. 
A distribuição constitucional de competências é uma exigência do 

federalismo. É fácil imaginar que, no momento em que se considerava federalismo 
a Constituição como o documento fundamental do Estado contemporâ-
neo, a conter, necessariamente, a organização do poder estatal, a distri-

buição territorial desse poder constaria obrigatoriamente de tal docu-
mento. E a história da criação do primeiro Estado federal (os Estados 

Unidos da América do Norte) ilustra com precisão ímpar a exigência de 

o texto constitucional conter expressas as competências de cada esfera 

de poder político nesse Estado. Decorrente de uma subversão da Con-
venção de Filadélfia, adrede preparada pelos representantes do Estado 

de Nova Iorque, os embaixadores que votaram a extinção de seus Esta-
dos quiseram deixar suficientemente claro quais poderes outorgavam 
ao novo Estado que acabavam de criar. 

Muitos doutrinadores consideram constituir a participação, junta
mente com a autonomia, o principio fundamental do federalismo. 
Assim, tanto é necessária a conservação da autonomia das unidades 

federadas, no que respeita às competências atribuídas às mesmas, como 
é indispensável a participação de todas as esferas de poder político na 
formação da vontade estatal, expressa nas leis nacionais. 

A República brasileira nasceu federalista, copiando em quase tudo, 
literalmente, o modelo estadunidense. Assim, o Decreto n Q 1, de 15 de 
novembro de 1889 transformou as antigas províncias do Império em 

Estados independentes e, no mesmo artigo, lhes supôs a adesão ao pac
to federal, que constituía, então, os Estados Unidos do Brasil (arts.2Q e 
3Q ). E, ainda sob o fascínio da centenária experiência dos confrades da 

América do Norte, a constituição promulgada em 1891 esclarecia que 



124 Organização e funções do Estado 

autonomia municipal 

competência 

concorrente e comum 

os Estados (membros) mantinham todos os poderes que não houvessem 

sido, expressamente, entregues a outras esferas de governo, ou que não 

lhes fossem, de outro modo, defesos (art.65,§2Q ). Essa é a técnica que a 

doutrina tradicional denomina clássica: enumeram-se as competências 
da União e atribui-se o poder remanescente aos Estados. 

A experiência histórica, entretanto, prevalece sobre qualquer 

modelo teórico, como se constata no caso mesmo da primeira Consti
tuição republicana brasileira. Rigorosamente, não se pode afirmar que 

essa Constituição adotou o federalismo dual, uma vez que declara 

serem três as esferas de poder político, e dispôs que os Municípios 
teriam sua autonomia assegurada em tudo que respeitasse seu peculiar 

interesse (art.68). Importa, portanto, delimitar claramente as atribui

ções de cada autonomia para que ainda se possa falar da teoria clássica 
de repartição de competências do Estado Federal. 

A autonomia municipal, afirmada na primeira Constituição repu
blicana, decorreu de exigências históricas. Assim, "se a autonomia mu

nicipal não é da essência do federalismo, em geral, tornou-se, todavia, 
um elemento essencial ao federalismo brasileiro ." 13 Esta constatação 
obriga o estudioso da repartição constitucional de competências, no 

Brasil, a identificar, também, as atribuições próprias desse nível de 

governo. 

A crise econômico-social do fim dos anos trinta, do século vinte, 

conhecida como a Grande Depressão, obrigou os três ramos do poder 

político da união estadunidense, forçados pela realidade social, a adotar 
o programa chamado New Deal. A partir dele começa a construção teó

rica do "federalismo cooperativo", e passam a existir atribuições não 
mais exclusivas de cada esfera de governo. Supondo ser possível a gene

ralização doutrinária, os autores contemporâneos concordam, essencial
mente, com a exigência - no federalismo de cooperação - de campos 
específicos para a atuação de cada nível de poder político. 14 Isto não sig
nifica a impossibilidade de ação conjunta, bem ao contrário. A coopera
ção definiu o que se convencionou denominar competência concorren

te e comum. 
Inicia-se a execução comum das tarefas políticas por um critério 

que, além de supor o acordo, ou a vontade recíproca do trabalho con
junto, estabelece a prioridade para determinar a disciplina no exercício 

13 Cf. REALE, M. Nos quadrantes do direito positivo. São Paulo: Michalany, s.d. p.54. 
14 Em sua tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo . 

em 1991, a professora Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA discute as questões terminológicas rela 

cionadas às competências próprias. 



daquela atividade. Esse critério é a chamada competência concorrente. 
Sua caracterização depende, portanto, da existência de uma única tare
fa, a ser desempenhada por mais de uma unidade federativa, segundo 

um critério de primazia anteriormente definido . Quando não existe pri

mazia entre os responsáveis pela execução do encargo, mas, ao contrá

rio, supõe-se a igualdade das diversas esferas federativas, a agir em con
junto, "sem que o exercício de uma venha a excluir a competência de 

outra"15, fala-se de competência comum. 
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A técnica legislativa adotada pela constituição brasileira de 1988 

privilegiou a "competência comum" para atender aos reclamos popula

res de atuação estatal. E o fez não excluindo da obrigação de coopera

ção qualquer ente federativo . É fundamental notar que, assim proce
dendo, o constituinte afirmou a responsabilidade da União, dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Municípios pela execução das tarefas 

sociais que julgou essenciais à adequada ordem soberana. Para evitar 

conflitos entre os responsáveis, ora por ação, ora por omissão, a consti
tuição previu a edição de uma lei que a completasse, fixando "normas 

para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem

estar em âmbito nacional" (art.23,par.único). 

É evidente que, em se tratando de competências comuns, as res
ponsabilidades são, igualmente, comuns. Assim, apenas nos casos con

cretos em que um documento legal, obedecendo às determinações cons

titucionais, tenha distribuído as tarefas - e, portanto, a responsabilida
de - a determinada esfera de governo, em atenção à necessidade de 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional, será possível 

responsabilizar prioritariamente aquele nível governamental. Este pon
to, entretanto, ainda não encontrou o consenso doutrinário. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, disci
plinou as atividades de governo a fim de se garantir o direito à saúde 
para todos. Considerando ser o "cuidar da saúde" tarefa de todos, 
incluiu-o entre as competências comuns à União, aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios (art.23,I1). E definiu a competência legis

lativa concorrente para a proteção e a defesa da saúde, atribuindo à 

União o estabelecimento das normas gerais, e aos Estados e aos Muni
cípios a suplementação das mesmas (art .24,§sll! e 2l! c/c art .30,II) . E, 
preocupado em garantir que as atividades de atendimento à saúde da 
população e, portanto, de seu cuidado, partissem das necessidades 

15 DA SILVA, José Afonso , 1998. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribu· 

na is. p.41 5. 
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lei nll 8.080, de 19 

de setembro de 1990, 

lei nll 8.142, de 28 

de dezembro de 1990, 

lei Orgânica da Saúde 

expressas na esfera municipal, e se lhes adequassem, o constituinte bra

sileiro afirmou a competência do Município para "prestar, com a coope

ração técnica e financeira da União e do Estado, ... (esses) .. serviços" 
(art.30, VII). 

Assim, o exame da atribuição de competências, em matéria sanitá

ria, revela que a Constituição federal vigente não isentou qualquer esfe
ra de poder político da obrigação de proteger, defender e cuidar da saú

de. Portanto, a saúde - "dever do Estado" (art.196) - é responsabilidade 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 16 

As competências municipais 
em matéria de saúde decorrentes da lOS 

Considerando, então, a afirmação do Estado Democrático de Direito, 
foram elaboradas as leis que "regulam, fiscalizam e controlam as ações 

e os serviços de saúde", conformes ao mandamento constitucional. São 
elas a Lei nl! 8.080, de 19 de setembro de 1990 e a Lei 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, conhecidas, em seu conjunto, como Lei Orgânica da 

Saúde. Assim, o Sistema Único de Saúde - SUS - é definido legalmente 

como "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (Lei n!.! 

8.080, art.4l!). A Lei Orgânica da Saúde - LOS - é, portanto, o conjunto 
dessas duas leis, editadas para c;Iar cumprimento ao mandamento cons

titucional de disciplinar a proteção e a defesa da saúde, tarefa de com

petência concorrente de todas as esferas públicas. 
No Brasil, apenas a Constituição promulgada em 1988 esclareceu , 

de maneira expressa, o critério de hierarquia subjacente às competên
cias concorrentes, ao prever que "no âmbito da legislação concorrente, 
a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais" (art. 
24, §s.ll! e 2l!), a serem suplementadas pelos Estados. E o próprio texto 

constitucional prevê, também, a competência dos Municípios para 
"suplementar a legislação federal e estadual no que couber" (art.30,II). 
O constituinte de 1988 não deixou, portanto, qualquer espaço para a 
criação doutrinária ou jurisprudencial na matéria: à União, nas tarefas 
definidas, constitucionalmente, como competência legislativa concor-

16 Para melhor compreensão da distribuição constitucional de competências em matéria sanitária ver 

DALLARI.S.G .. 1991. O papel do Município no desenvolvimento de políticas de saúde. Revista de Saú

de Pública. São Paulo. 25 15). 



rente, cabe apenas a fixação das normas gerais. E essa limitação implica 

a primazia da vontade federal nos campos assim definidos, uma vez que 

quando Estados ou Municípios neles exercerem nesse campo "a compe

tência legislativa plena ... (- na inexistência de lei federal sobre normas 

gerais -) ... , para atender a suas peculiaridades, a superveniência de lei 

federal sobre normas gerais suspende (-lhes-) .. a eficácia, no que lhe for 

contrário." (art.24,§s.32 e 42 c/c art.30,Il). 

Existe, todavia, espaço para a interpretação dos magistrados e 

constitucionalistas, no que se refere à compreensão das normas gerais. 

Entretanto, uma análise da copiosa produção sobre o tema l7 , que já 

constava em Constituições anteriores, permite caracterizar-se-Ihes os 

elementos essenciais. Assim, as normas gerais são declarações princi

piológicas editadas pela União que, sem violar a autonomia dos demais 
entes federativos, estabelecem as diretrizes nacionais que devem res

peitar quando da elaboração de suas próprias leis. IS 
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Isto significa que as Leis n2 8.080 e 8.142, ambas de 1990 - por cir

cunstâncias políticas, contém uma parte daquilo que, no conjunto, se 
denomina Lei Orgânica da Saúde (LOS); são leis nacionais, com caráter 

de norma geral. Portanto, a LOS contém as diretrizes e os limites a 

serem respeitados pela União, pelos Estados e pelos Municípios ao ela

borarem suas próprias normas para garantirem - em seus respectivos 

territórios - o direito à saúde para seus povos. Consequentemente, sem

pre que uma esfera de poder político atue, seja material, seja norma ti

vamente, está obrigada à disciplina imposta na LOS. Assim, todas "as 

ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em 

caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado" (Lei n2 8.080, art.1 2 ) são reguladas pela LOS. 

De modo especial, a LOS colabora na definição do direito à saúde; 

estrutura o SUS, tornando claros seus objetivos e suas atribuições, as 

diretrizes que devem orientar suas organização, direção e gestão, a for

ma como estão distribuídas as tarefas entre as três esferas de poder e a 
forma de participação da comunidade na gestão do sistema em cada 

uma dessas esferas; disciplina a participação dos serviços privados na 
prestação de assistência à saúde; disciplina a formulação e execução da 

política de recursos humanos na área da saúde; organiza o financiamen
to do SUS - tratando, expressamente, dos recursos, da gestão financei-

17 Sempre citada, porque pioneira, a contribuição de ATALIBA,G., 1969. Normas gerais de Direito 

financeiro. São Paulo, Revista de Direito Público, v. 10,out/dez e a primeira síntese proposta por SILVA, 
J. A., 1981. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Saraiva. 
IS Cf. MOREIRA NETO, D. F., 1988. Competência concorrente limitada: o problema da conceituação 
das normas gerais. Brasília, Revista de informação Legislativa, a. 25(100). out/dez. 
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LOS e os Municípios 

ra, do processo de planejamento e do orçamento, inclusive das transfe
rências intergovernamentais de recursos financeiros. 

A LOS é, portanto, uma Lei-quadro, destinada a esclarecer o papel 

das esferas de governo na proteção e na defesa da saúde, e a lhes orien

tar as respectivas atuações para garantir o cuidado da saúde. Assim, 

buscando organizar as competências distribuídas pela Constituição 

federal relacionadas à saúde, a LOS deixa claras as tarefas que incum
bem aos Municípios. São elas: 

1) reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos; 

2) estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e recupe

ração da saúde; 
3) proporcionar assistência integral à saúde; 

4) preservar a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e psíquica; 

5) garantir o direito à informação sobre sua saúde às pessoas assisti

das; 

6) divulgar informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 

a sua utilização pelo usuário; 

7) utilizar a epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática; 

8) prever e implementar mecanismos que garantam a participação da 
comunidade na gestão do sistema municipal de saúde; 

9) reunir a Conferência Municipal de Saúde, a cada quatro anos, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formula

ção da política municipal de saúde; 

10) manter um Conselho Municipal de Saúde, em caráter permanente, 
para formular estratégias e controlar a execução da política muni
cipal de saúde; 

11) ter uma secretaria municipal de saúde, ou órgão equivalente, para 

dirigir o sistema municipal de saúde; 
12) integrar a execução das ações de saúde, de meio ambiente e de 

saneamento básico; 
13) conjugar seus recursos financeiros, tecnológicos, materiais e huma

nos aos da União e do Estado, na prestação de serviços de assistên

cia à saúde da população; 
14) implementar a capacidade de resolução dos serviços de saúde; 

15) evitar a duplicidade de meios para fins idênticos; 
16) participar, em articulação com o Estado, do planejamento e da pro

gramação da rede regionalizada e hierarquizada de ações e servi

ços de saúde; 



17) organizar as ações e os serviços de saúde, de forma regionalizada e 

hierarquizada; 
18) constituir consórcios com outros Municípios, sempre que conve

niente e oportuno, para desenvolver, em conjunto, suas respectivas 
ações e serviços de saúde; 

19) criar comissão permanente de integração entre os serviços de saúde 
e as instituições de ensino profissional e superior, com o fim de pro
por prioridades, métodos e estratégias para a formação e a educa
ção continuada dos recursos humanos do sistema municipal de saú
de, e para a pesquisa e a cooperação técnica entre essas instituições; 

20) implantar um Plano de Carreira, Cargos e Salários para os recursos 
humanos vinculados ao sistema municipal de saúde; 
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21) definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e fis
calização das ações de saúde; 

22) elaborar a proposta orçamentária do sistema municipal de saúde, 
conforme ao plano de saúde; 

23) administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados à 
saúde; 

24) depositar, em conta especial - fiscalizada pelo Conselho Municipal 
de Saúde - os recursos financeiros do SUS; 

25) elaborar relatórios de gestão que permitam o controle dos recursos 
repassados pela União e pelo Estado para a manutenção do siste
ma municipal de saúde; 

26) aplicar pelo menos parcela igual à que recebe da União e do Esta
do na manutenção do sistema municipal de saúde; 

27) assegurar a gratuidade das ações e serviços públicos de saúde; 
28) acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e as 

condições ambientais; 
29) organizar e coordenar o sistema municipal de informação em saúde; 

30) elaborar, em complemento à atuação da União e do Estado, normas 
técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

31) elaborar, em complemento à atuação da União e do Estado, nor
mas técnicas e estabelecer padrões de qualidade e parâmetros de 
custos que caracterizam a assistência à saúde; 

32) elaborar, em complemento à atuação da União e do Estado, nor
mas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para promoção da 
saúde do trabalhador; 

33) participar da execução, do controle e da avaliação das ações refe
rentes às condições, e aos ambientes, de trabalho; 

34) participar na formulação da política e na execução das ações de 
saneamento básico; 

35) executar serviços de vigilância epidemiológica; 
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36) executar serviços de Vigilância Sanitária; 
37) colaborar com a União e o Estado na execução das ações de Vigi-

lância Sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 
38) executar serviços de alimentação e nutrição; 
39) executar serviços de saneamento básico; 

40) executar serviços de saúde do trabalhador; 

41) colaborar na proteção e na recuperação do meio ambiente; 
42) colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente municipal; 
43) elaborar, e atualizar, periodicamente, o plano municipal de saúde; 
44) organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde; 
45) gerir e executar os serviços públicos de saúde; 
46) elaborar as normas para regulamentar a atividade de serviços pri

vados de saúde; 
47) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de 

saúde; 
48) realizar operações externas, de natureza financeira, de interesse da 

saúde, sempre que convenientes e oportunas, e aprovadas pelo 
Senado Federal; 

49) requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como jurídicas 
- assegurando-lhes justa indenização - para o atendimento de ne
cessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situa
ções de perigo iminente, de calamidade pública ou da irrupção de 
epidemias; 

50) implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Deri
vados; 

51) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 

52) propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacio
nais relativos a saúde, saneamento e meio ambiente; 

53) definir e controlar os padrões éticos para a pesquisa, as ações e os 
serviços de saúde, em articulação com os órgãos de fiscalização do 
exercício profissional e outras entidades representativas da socie
dade civil; 

54) promover a articulação da política e dos planos de saúde; 
55) realizar pesquisas e estudos na área da saúde; 
56) definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização ine

rentes ao poder de polícia sanitária; 
57) fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e 

de atendimento emergencial; 
58) executar a política de insumos e de equipamentos para a saúde; 
59) dar preferência às entidades filantrópicas, e sem fins lucrativos, 

quando for obrigado a recorrer a serviços da iniciativa privada para 
garantir a cobertura asssistencial do sistema municipal de saúde. 
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o sistema nacional de proteção do consumidor 

Como já se verificou, a Constituição é um documento político e jurídico 

que assinala as conquistas sociais de um povo, e reflete a organização 

do mesmo. Assim, é fácil entender porque a defesa do consumidor foi 

incorporada ao texto constitucional brasileiro de 1988. Com efeito, o 

mesmo movimento que lutou contra os governos militares durante as 

décadas de 60, 70 e 80, deste século, promoveu o retorno à normalida

de constitucional e, consequentemente, a afirmação e o respeito aos 

direitos, uma característica da democracia. Assim, tanto se buscava 

garantir o direito à saúde, quanto proteger os direitos dos consumido

res, entre outros. A Constituição federal vigente assinala, portanto, que 
para garantir o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, o Estado promoverá a defesa do consumidor (C.F.art.52), 

XXXII), erige como princípio da ordem económica a defesa do consu

midor (C .F.art.170, V). E, para que o Estado cumprisse sua função de 

legislar sobre a responsabilidade por dano ao consumidor, estabelece a 

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 

nessa matéria (C.F.art.24, VIII). Verifica-se, desse modo, que, tanto para 

a proteção e a defesa da saúde, quanto para a atribuição da responsabi

lidade por dano, ao consumidor, seguiu-se um só critério adotado para 

fixar a competência legislativa. Isso significa que, a competência da 

União se deve limitar ao estabelecimento das normas gerais, cabendo aos 

Estados e aos Municípios suplementá-Ias (art.24,§s1 2 e 22C/C art.30,I1) . 

Editado com o caráter de norma geral nacional, em obediência ao 

que ficou determinado no artigo 48, do Ato das Disposições Constitu

cionais Transitórias (não respeitando, porém, o prazo previsto, de 120 

dias após a promulgação da Constituição), o Código de Proteção e Defe

sa do Consumidor foi implementado por meio da Lei federal n2 8.078, 

de 11 de setembro de 1990. Trata-se de uma regra geral, aplicável a todo 
o território nacional, para disciplinar as relações de consumo. É impor
tante notar que, em seu caráter de Lei-quadro, o Código do Consumi
dor se preocupa em construir uma nova cultura de respeito ao consu

midor, ' o elo mais fraco na relação de consumo . Assim, já em seu pri

meiro artigo, essa Lei reafirma sua aplicabilidade a toda a ordem públi

ca e declara ser seu intuito proteger e defender o consumidor. E, a fim 

de promover o respeito à dignidade, à saúde e à segurança e proteger os 

interesses económicos do consumidor, bem como, promover a melhoria 

da qualidade de vida, a transparência e a harmonia das relações de con

sumo, institui a Política Nacional de Relações de Consumo (art. 42). 
Por qualquer ângulo que se a examine, fica evidente, sempre, ser o 

grande objet ivo da Lei federal n2 8.078/90 instaurar essa nova cultura 

Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, 

lei federal n2 8.078, de 

11 de setembro de 1990 
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Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor, 

Decreto federal nll 2.101, 

de 20 de março de 1997 

fiscais do órgão de 

proteção e defesa 

do consumidor 

no Brasil. Para tanto, são reforçados os comportamentos educativos, e 
muitas das defhições constante~ .iessa Lei têm sobretudo tal intuito. É 
o caso, por exemplo, da obrigação de o governo incentivar a criação e o 
desenvolvimento de associações representativas do consumidor; da 
necessidade de educação e de informação de fornecedores e consumi

dores (art.4a,I1,b e IV); da caracterização do produto defeituoso (art.12, 
§s la e 2a): da disciplina da responsabilidade (arts. 12 a 25 e 101 e 102) . 

O Código do Consumidor, segundo a sua característica de norma 
geral e a necessidade de implantação dessa cultura de proteção e defesa 
do consumidor, criou o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 
integrado por órgãos federais, estaduais e municipais e por entidades 
privadas de defesa do consumidor (art.105). Isso significa, por exemplo, 
que os órgãos de Vigilância Sanitária, em qualquer das esferas de gover
no, devem integrar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal é 
a opinião de FINK, que ao analisar o Decreto federal na 2.10 1, de 20 de 
março de 1997, que organiza esse sistema, afirma ser recomendável a 
integração dos órgãos de Vigilância à Saúde, inclusive, com os órgãos 
diretos de defesa do consumidor, para que os primeiros levem em conta 
a visão dos consumidores, em sua atuação. 19 Essa integração tem, por
tanto, caráter educativo. Mas também é indispensável ao órgão de defe
sa do consumidor o exercício do poder de polícia. Isso porque, por 
exemplo, no caso da Vigilância à Saúde, "0 órgão de defesa do consumi
dor não é dotado do poder de polícia"20, e necessita, assim, notificar os 

órgãos competentes, sejam federais, estaduais ou municipais, para serem 
adotadas as medidas cabíveis. É claro que, havendo alguma forma de 
convênio destinada a ampliar as atribuições de polícia desses órgãos, tal 
ampliação é sempre possível. Com efeito, caso a Vigilância Sanitária de 
determinado município deseje incluir entre seus fiscais aqueles do órgão 
de proteção e defesa do consumidor, criado naquele município, isso será 
possível sempre que houver acordo formal entre ambas as partes. Con
tudo, é indispensável reconhecer que houve a imposição legal (esclareci
da no artigo 7a do Decreto federal na 2.101/97) de um poder-dever de 
fiscalização das relações de consumo aos órgãos públicos, no âmbito de 
sua competência, para fiscalizarem as relações de consumo e autuarem 
os responsáveis por práticas que violem os direitos do consumidor. 

Finalmente, prevendo-se a eventualidade de conflito de atribui
ções, sempre possível quando se alarga a esfera de atuação de órgãos 

19 FINK, D. R., 1988. ln VVAA Código brasileiro de defesa do consumidor. Rio de Janeiro: Forense. s
edição. pág. 751 
20 CL FINK, D. R. ob. cil. pág. 753 



públicos, é necessário lembrar que tal conflito não se configura - no sis

tema jurídico brasileiro - em face de atribuições estabelecidas por 

decreto. De fato, apenas a lei pode criar, modificar ou extinguir direito. 

Portanto, uma atribuição de função feita por lei a determinado órgão 

sempre deverá prevalecer sobre outra, decorrente de decreto (ato admi

nistrativo, portanto) para outro. Quando, por outro lado, o conflito deri

var de atribuições conferidas, por decreto, entre diferentes órgãos do 

governo federal, existe previsão normativa designando o Departamento 

de Proteção e Defesa do Consumidor para dirimí-Io (Decreto federal n 2 

2.101197, art. 52, § ún.). O interesse do legislador, ao estabelecer o Sis

tema Nacional de Defesa do Consumidor, contudo, longe de provocar 

disputas por atribuições, foi instituir uma nova cultura de proteção e 
defesa do elo mais fraco da relação de consumo: o consumidor. Entre

tanto, quando não for possível evitar o conflito de atribuições nesse 

tema, será necessário recorrer ao Poder Judiciário. 
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