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SAO PAULO 

PROJETO DE LEI 

Proíbe a venda de qualquer tipo de medicamento em 

mercados, supennercados, empórios, armazéns, 

conveniências e estabelecimentos similares no 

Municfpio de Bauru. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica proibida, no município de Bauru, a venda e/ou dispensação de 
qualquer tipo de medicamento, mesmo aquele que não exija receita 
médica em mercados, supermercados, lojas de conveniências e outros 
estabelecimentos que não sejam aqueles permitidos e especificados 
nas alíneas "a" a "d" do artigo 6° da Lei Federal nº 5.991173, 
especificados no Art. 2º desta lei. 

A dispensação de medicamentos é privativa de: 
a) farmácia; 
b) drogaria; 
c) posto de medicamento e unidade volante; 
d) dispensário de medicamentos. 

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no "capuf deste artigo, o estabelecimento 
que tiver instalado em seu interior uma drogaria com a devida 
assistência farmacêutica, conforme legislação vigente. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 18 de fevereiro de 2019. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O direito à saúde, instituído pela constituição brasileira, evidencia os 
medicamentos um insumo essencial na moderna intervenção terapêutica, mas o 
uso de medicamentos deve ser orientado, e supervisionado pelo profissional 
farmacêutico, conforme previsto na Lei nº13.021/14. Em razão da vulnerabilidade 
do paciente, da falta de informação, da automedicação e do risco envolvido no uso 
de qualquer medicamento de forma indiscriminada, o entendimento das entidades 
que representam os profissionais da saúde é o de que mesmo os medicamentos 
isentos de prescrição médica não devem estar à disposição das pessoas em 
estabelecimentos que não sejam os de saúde e que não contem com a assistência 
farmacêutica. 

A literatura e os estudos científicos não apontam evidências e não 
respaldam o argumento de que existam medicamentos inofensivos à saúde 
humana, o consenso entre os profissionais da saúde é justamente o contrário, ou 
seja, os medicamentos isentos de prescrição não são isentos de risco ou de 
necessidade de orientação farmacêutica. 

Mesmo os medicamentos isentos de prescrição, usados isoladamente 
ou em combinação com outros medicamentos, sejam eles de uso contínuo ou 
pontual, podem causar danos graves à saúde e os riscos aumentam 
exponencialmente quando associados à drogas, álcool ou medicamentos de uso 
controlado. 

O intuito deste Projeto de Lei não é o de reduzir os pontos de venda 
de medicamentos isentos de prescrição, mas sim o de resguardar a saúde da 
população bauruense limitando a venda nos locais onde prevê a Lei Federal 
5991n3. No Brasil existem cerca de 85 mil farmácias e mais de 220 mil 
farmacêuticos, não havendo argumentação econômica, sanitária ou social que 
justifique a venda de medicamentos em supermercados e similares. 

Bauru, 18 de fevereiro de 2019 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Rei or do presente processo o V eador: 

' ·fu ; &i Q ( 

Presidente 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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cgâmtua~tjta/ tk ~~<=z, 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurldica para 
análise e parecer. 
Bauru, 19 de fev reiro 2019. 

Senhor Presidente da Cêmara Municipal de Bauru: 

staçao do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
cesso à Cons ofiãlJurldica. 

9 

Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurldica, conforme solicitação. 
Bauru, 19 de fevereiro de 2019 . 

JOS R 
Presi ente 

Atendido o despacho supra. Segu o Processo à Consultoria Jurldica. 
Bauru, 19 de fevereiro de 2019. 

~np,,:,~ 
RONALDO JOSfSêHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Processo nº 032/19, de 18/02/2019 
Autor: Vereador Fábio Sartori Manfrinato 

Senhor Presidente, 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Fábio Sartori Manfrinato -
PP, que "proibe a venda de qualquer tipo de medicamento em mercados, 
supermercados, empórios, armazéns, conveniências e estabelecimentos similares" . 
Em apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser analisado por esta Consultoria 
Jurídica. 

Fazendo-se a análise estritamente jurídica do Projeto sob exame, como apresentado, 
conclui-se pela inexistência de defeitos jurídicos que maculem o ato legislativo. 

Isto porque o presente Projeto de Lei não viola os preceitos normativos contidos no 
§1°, do artigo 61 da Constituição Federal de 1988, que trata da competência privativa 
do Poder Executivo. Ademais, não acarreta ônus ao erário público, nem tão pouco 
impôe ato de execução, bem como, não modifica a estrutura funcional do Poder 
Público municipal, dentre outros impedimentos. 

O que almeja, é reproduzir no âmbito municipal o disposto na Lei Federal nº 5991/73 
(anexo), que estabelece em seu artigo 6° o mesmo norte ordenativo, portanto, apenas 
estabelece parâmetros visando a não violação de norma federal pelos segmentos 
empresariais indicados no projeto e atuantes em nosso município . 

Ademais, é de relevo que o Superior Tribunal de Justiça vem de maneira reiterado 
decidindo quanto a proibição ora pretendida, de modo a evidenciar que a 
comercialização de medicamentos somente pode ocorrer em estabelecimentos 
destinados a tal desiderato (Farmácias e Drogarias). Tudo como bem demonstram os 
acórdãos em anexo. 

Pelo apresentado a essa ínclita Presidência, conclui-se que o Projeto de Lei 032/19 
não apresenta elementos geradores de ilegalidade e inconstitucionalidade, de tal sorte 
que está em conformidade com os princípios que norteiam o procedimento legislativo, 
devendo ter normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Consultor Juridico 



L5991 

• 

• 

1of10 

• 
PROC. N2 _ _;;......;::...,,_..-=+---:::;-I 

FOLHAS 

Presidência da Repu 1ca 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973. 

Regulamento 
Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de 
Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e 
Correlatos, e dá outras Providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPITULO 1 - Disposições Preliminares 

Art. 1º - O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, em 
todo o território nacional, rege-se por esta Lei. 

Art. 2° - As disposições desta Lei abrangem as unidades congêneres que integram o serviço público civil·e 
militar da administração direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios e demais entidades paraestatais, no que concerne aos conceitos, definições e responsabilidade 
técnica. 

Art. 3° - Aplica-se o disposto nesta Lei às unidades de dispensação das instituições de caráter filantrópico 
ou beneficente, sem fins lucrativos. 

Art. 4° - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 

1 - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 

li - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico; 

Ili - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, 
destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes; 

IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo 
uso ou aplicaçao esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de 
ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, 
de acústica médica, odontológicos e veterinários; 

V - órgão sanitário competente - órgão de fiscalizaçao do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

VI - Laboratório oficial - o laboratório do Ministério da Saúde ou congênere da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, com competência delegada através de convênio ou credenciamento, destinado 
à análise de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 

VII - Análise fiscal - a efetuada em drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinada a 
comprovar a sua conformidade com a fórmula que deu origem ao registro; 

VIII - Empresa - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerça como atividade principal 
ou subsidiária o comércio, venda, fornecimento e distribuiçao de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos 
e correlatos, equiparando-se à mesma, para os efeitos desta Lei, as unidades dos órgãos da administração 
direta ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e entidades paraestatais, 
incumbidas de serviços correspondentes; 
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IX - Estabelecimento - unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos; 

X - Farmácia - estabelecimento de manipulaçao de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento 
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; 

XIII - Posto de medicamentos e unidades volante - estabelecimento destinado exclusivamente à venda de 
medicamentos industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgilo 
sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou 
drogaria; 

XIV - Dispensário de medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de 
pequena unidade hospitalar ou equivalente; 

XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, a titulo remunerado ou nao; 

XVI - Distribuidor, representante, importador e exportador - empresa que exerça direta ou indiretamente o 
comércio atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de 
correlatos; 

XVII - Produto dietético - produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de 
pessoas em condições fisiológicas especiais. 

XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de 
mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza; {lncluido 
pela Lei nº 9.069 de 1995) 

XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade 
de mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza; (lncluido 
pela Lei nº 9.069 de 1995) 

XX - Loja de conveniência e "drugstore" - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa 
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, 
produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da 
noite, inclusive nos domingos e feriados; (Incluído pela Lei nº 9.069 de 1995) 

CAPITULO li - Do Comércio Farmacêutico 

Art. 5° - O comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos é privativo das empresas e dos 
estabelecimentos definidos nesta Lei. 

§ 1° - O comércio de determinados correlatos, tais como, aparelhos e acessórios, produtos utilizados para 
fins diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e 
perfumes, exercido por estabelecimentos especializados, poderá ser extensivo às farmácias e drogarias, 
observado o disposto em lei federal e na supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 2º - A venda de produtos dietéticos será realizada nos estabelecimentos de dispensação e, desde que 
não contenham substancias medicamentosas, pelos do comércio fixo. 

AF!. êº A Elis13eAsa913e Ele meElisameAtes é wivaliva Ele: 
a) faFmásia; 
8) BF9€J8Fia; 
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e) pesle ele meelieameR!e e HRielaele ·1elaRle; 
el) elispeRsáFie ele meelieameRtes. 
Pará!Jrafe ~Riee. PaFa ateRelimeAle eieelHsi•;e a seHs HSHáFies, J:~l~,: .. ~filf'i± 

peelerêe elisper ele meelieameR!es aRéeliRes, E!He Rãa elepeRelam ele reeeila méeliea, eeseFYaela a Fela9ãe eleeeFaáa 
pele ér§ãe saRilárie feeleFal. 

AFI. êº A elispeAsa9ãe ele meelieameRles é pFivaliva ele: fReelaeãe elaela aela Meeliela PFe·1iséFia Rº 
1.Q27. ele 19913) 

a) farmáeia; (Reelaeãe elaela aela Meeliela PFS.,.iséFia Rº 1.Q27. ele 19913) 
e) elre§aria; (Reelaeãe elaela 13ela Meeliela PF911iséFia Aº 1.927. ele 1996) 
e) pesle ele meelieameA!e e HAielaele 11elaA!e; fReelaeãe elaela 13ela Meeliela PFe11iséFia Aº 1.927, ele 

:!fil!fil 
el) elispeAsárie ele meelieameR!es; (Reelaeãe elaela 13ela Meeliela Pre.,.iséria Rº 1.927. ele 19913) 
e) sHpermeFsaele; fReelaeãe elaela 13ela Meeliela PreviséFia Aº 1.927. ele 1 QQál 
f) aFma2ém e empéFie; (Reelasãe elaela 13ela Meeliela Pre\·iséria Aº Ul27. ele 19913) 
!l) laja ele eeAveAiêAeia e elrn§sleFe. (Reelaeãe elaela 13ela Meeliela Pre•1iséria Aº 1.927. ele 199él 
§ 1° A elis13eAsa9ãe ele meelieameAles em sHpeFmeFsaele, aFma2ém e empérie, laja ele eeA•;eAiêAeia e 

elFH!JSlere é limilaela ae feFReeimeAle ele elre§as e meelieameAtes aRéâiAes EtHe Rãa elepeRelem ele reeeita 
méeliea. (Reelaeãe aaela 13ela Meeliela Pre•1iséFia Aº 1.Q27. ele 1 QQél 

§ 2° Para ateAelimeAte exslYsive a seYs YSYáries, es eslabelesimeAles lleteleires e similares peelerãe elisper de 
meelisameAtes aAéeliAes, EtYe Aãe elepeAelam ele reseita médisa, ebseFVaela a rela9ãe elaberada pele érgãe saAitárie 
feeleral. n~adaeãe daela aela Mecfüla Pre•;iséria Aº 1.027, ele 1995) 

Art. 6° - A dispensação de medicamentos é privativa de: 

a) farmácia; 

b) drogaria; 

c) posto de medicamento e unidade volante; 

d) dispensário de medicamentos. 

Parágrafo único. Para atendimento exclusivo a seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e similares 
poderão dispor de medicamentos anódinos, que não dependam de receita médica, observada a relação elaborada 
pelo órgão sanitário federal. 

Art. 7° - A dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias e ervanarias, observados o 
acondicionamento adequado e a classificação botãnica. 

Art. 8° - Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos . 

CAPITULO Ili - Da Farmácia Homeopática 

Art. 9° - O comércio de medicamentos homeopáticos obedecerá às disposições desta Lei, atendidas as 
suas peculiaridades. 

Art. 1 O - A farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas oficinais e magistrais, obedecida a farmaco
técnica homeopática. 

Parágrafo único. A manipulação de medicamentos homeopáticos não constantes das farmacopéias ou dos 
formulários homeopáticos depende de aprovação do órgão sanitário federal. 

Art. 11 - O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia baixará instruções sobre o receituário, 
utensllios, equipamentos e relação do estoque mínimo de produtos homeopáticos. 

Art. 12 - É permitido às farmácias homeopáticas manter seções de vendas de correlatos e de medicamentos 
não homeopáticos quando apresentados em suas embalagens originais. 
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Art. 13 - Dependerá da receita médica a dispensação de medicamentos homeopáticos, cuja concentração 
de substância ativa corresponda ás doses máximas farmacologicamente estabelecidas. 

Art. 15 - A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no 
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei. 

§ 1° - A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do 
estabelecimento. 

§ 2º - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável substituto, para os 
casos de impedimento ou ausência do titular. 

§ 3º - Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e 
na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os estabelecimentos sob a 
responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no Conselho 
Regional de Farmácia, na forma da lei. 

Art. 16 - A responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma 
individual, pelos estatutos ou contrato social, ou pelo contrato de trabalho do profissional responsável. 

§ 1º - Cessada a assistência técnica pelo término ou alteração da declaração de firma individual, contrato 
social ou estatutos da pessoa jurídica ou pela rescisão do contrato de trabalho, o profissional responderá pelos 
atos praticados durante o período em que deu assistência ao estabelecimento. 

§ 2º - A responsabilidade referida no § anterior substituirá pelo prazo de um ano a contar da data em que o 
sócio ou empregado cesse o vínculo com a empresa. 

Art. 17 - Somente será permitido o funcionamento de farmácia e drogaria sem a assistência do técnico 
responsável, ou do seu substituto, pelo prazo de até trinta dias, perlodo em que não serão aviadas fórmulas 
magistrais ou oficiais nem vendidos medicamentos sujeitos a regime especial de controle. 

Art. 18 - É facultado á farmácia ou drogaria manter serviço de atendimento ao público para aplicação de 
injeções a cargo de técnico habilitado, observada a prescrição médica. 

§ 1° - Para efeito deste artigo o estabelecimento deverá ter local privativo, equipamento e acessório 
apropriados, e cumprir os preceitos sanitários pertinentes . 

§ 2° - A farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, desde que em dependência distinta e 
separada, e sob a responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico. 

AFI. 19. Nãe ae19eAaerá ae assistêAsia tésAisa e res19eAsasiliaaae 19relissieAal e 19este ae meaisameAtes e a 
l:JAiBaBe velaAte. 

Art. 19 - Não dependerão de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de medicamentos, 
a unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório, a loja de conveniência e a "drugstore". 
(Incluído pela Lei nº 9.069 de 1995) 

Art. 20 - A cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica de, no máximo, duas farmácias, 
sendo uma comercial e uma hospitalar. 

CAPITULO V - Do Licenciamento 

Art. 21 - O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação ou exportação de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercido somente por empresas e 
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estabelecimentos licenciados pelo órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
em conformidade com a legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta Lei. 

Ar!. 22 - O pedido da licença será instrufdo com: 

a) prova de constituição da empresa; 
!PROC.N2 

FOLHAS 

b) prova de relação contratual entre a empresa e seu responsável técnico, quando for o caso; 

c) prova de habilitação legal do responsável técnico. expedida pelo Conselho Regional de Farmácia. 

Art. 23 - São condições para a licença: 

a) localização conveniente, sob o aspecto sanitário; 

b) instalações independentes e equipamentos que a satisfaçam aos requisitos técnicos adequados à 
manipulação e comercialização pretendidas; 

c) assistência de técnico responsável, de que trata o Ar!. 15 e seus parágrafos, ressalvadas as exceções 
previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. A legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderá reduzir as 
exigências sobre a instalação e equipamentos, para o licenciamento de estabelecimentos destinados à 
assistência farmacêutica no perfmetro·suburbano e zona rural. 

Art. 24 - A licença, para funcionamento do estabelecimento, será expedida após verificação da observância 
das condições fixadas nesta Lei e na legislação supletiva. 

AFI. 29 A liseR9a é ·1áliela fieis flFaZa ele ~FR aRa e seFá FBvalielaela flBF fleriaelas i§~ais e s~sessivas. 

Art. 25. A licença terá sua validade fixada em regulamentação específica pela autoridade sanitária local, de 
acordo com o risco sanitário das atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos, e poderá ser revalidada por 
períodos iguais e sucessivos. (Redacão dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

Pará§Fafe ~Risa. A re\·aliela9ãe ele•1erá ser reEf~eriela até eeAla e viAle Elias aAtes ele léFFRiAe ele s~a •1i§êAeia. 

Parágrafo único. A revalidação de licença deverá ser requerida nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de cada 
exercício. (Redacão dada pela Lei nº 6.318, de 19751 

Ar!. 25-A. Os requisitos e procedimentos para registro, ou notificação, e comercialização de produtos sujeitos 
à vigilância sanitária considerados de uso tradicional serão regulamentados por ato especffico da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

Ar!. 25-B. A transferência de titularidade do registro de produtos sujeitos à vigilância 
condicionada ao pagamento da diferença, a maior, do valor da taxa de fiscalização sanitária. 
pela Lei nº 13.097, de 20151 

sanitária fica 
(lncluldo 

Ar!. 26 - A revalidação somente será concedida após a verificação do cumprimento das condições sanitárias 
exigidas para o licenciamento do estabelecimento, através de inspeção. 

Art. 27 - A transferência da propriedade e a alteração da razão social ou do nome do estabelecimento não 
interromperá o prazo de validade da licença, sendo porém obrigatória a comunicação das alterações referidas e 
a apresentação dos atos que as comprovem, para averbação. 

Art. 28 - A mudança do estabelecimento para local diverso do previsto no licenciamento dependerá de 
licença prévia do órgão sanitário competente e do atendimento das normas exigidas para o licenciamento. 

Ar!. 29 - O posto de medicamentos de que trata o item XIII, do Ar!. 4, terá as condições de licenciamento 
estabelecidas na legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
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Art. 30 - A fim de atender às necessidades e peculiaridades de regiões desprovidas de farmácia, drogaria e 
posto de medicamentos consoante legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o órgão 
sanitário competente poderá licenciar unidade volante para a dispensação de medicamentos, constantes de 
relação elaborada pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia. 

§ 1° - A dispensação será realizada em meios de transportes terrestres, marltimos, fluviais, lacustres ou 
aéreos, que possuam condições adequadas à guarda dos medicamentos. 

§ 2° - A licença prevista neste artigo será concedida a titulo provisório e cancelada tão logo se estabeleça 
uma farmácia na região. 

Art. 31 - Para o efeito de controle estatístico o órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios enviará ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde, 
anualmente, até 30 de junho, a relação numérica dos licenciamentos, das revalidações e baixas concedidas às 
empresas e estabelecimentos de que trata o Art. 21. 

Art. 32 - As licenças poderão ser suspensas, cassadas, ou canceladas no interesse da saúde pública, 
mediante despacho fundamentado da autoridade competente, assegurado o direito de defesa em processo 
administrativo, instaurado pelo órgão sanitário. 

Art. 33 - O estabelecimento de dispensação que deixar de funcionar por mais de cento e vinte dias terá sua 
licença cancelada . 

Art. 34 - Os estabelecimentos referidos nos itens X e XI, do Art. 4 desta Lei, poerão manter sucursais e 
filiais que, para efeito de licenciamento, instalação e responsabilidade serão considerados como autônomos. 

CAPITULO VI - Do Receituário 

Art. 35 - Somente será aviada a receita: 

a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e o 
sistema de pesos e medidas oficiais; 

b) que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o modo de usar a 
medicação; 

c) que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do consultório ou da residência, e o número 
de inscrição no respectivo Conselho profissional. 

Par:á!Jrafe ~Risa. O reseituárie ee FReeiGaFReRtes eRterpeseRtes eu a estes eÇJuiparaees e es eeFRais sell 
re9iFRe ee seRtrele, ee aseree GeFR a sua slassilisa9ãe, elleeeserá às eispesi9êes ea le9isla9ãe feeeral 
espesilisa . 

Parágrafo unice. O receituário de medicamentos terá validade em todo o território nacional, 
independentemente da unidade da Federação em que tenha sido emitido, inclusive o de medicamentos sujeitos ao 
controle sanitário especial, nos termos disciplinados em regulamento. (Redacão dada pela Lei nº 
13.732, de 2018) 

Art. 36 - A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia, deverá ser registrada 
em livro de receituário. 

§ 1~ É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e 
postos de medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre 
empresas. (Incluído pela Lei nº 11.951, de 2009) 

§ 2~ É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas 1 (um) dos 
estabelecimentos. (Incluído pela Lei nº 11.951, de 2009) 

Art. 37 - A farmácia, a drogaria e o dispensário de medicamentos terão livro, segundo modelo oficial, 
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destinado ao registro do receituário de medicamentos sob regime de controle ~~RJ11cf'l€9"'!!ei!!±",rl;~'+---::
FOLHAS 

Parágrafo único. O controle do estoque dos produtos de que trata o ('~~;:'.;iTfu;;:;:;;;:;;~~n=;:;;;;;rn;;;11F.:.J 
registro especial, respeitada a legislaçao especifica para os entorpecentes e os a estes equiparados, e as 
normas baixadas pelo Serviço Nacional de Fiscalizaçao da Medicina e Farmácia. 

Art. 38 - A farmácia e a drogaria disporão de rótulos impressos para uso nas embalagens dos produtos 
aviados, deles constando o nome e endereço do estabelecimento, o número da licença sanitária, o nome do 
responsável técnico e o número do seu registro no Conselho Regional de Farmácia. 

Parágrafo único. Além dos rótulos a que se refere o presente artigo, a farmácia terá impressos com os 
dizeres: "Uso Externo", "Uso Interno", "Agite quando Usa~', "Uso Veterinário" e "Veneno". 

Art. 39 - Os dizeres da receita serão transcritos integralmente no rótulo aposto ao continente o invólucro do 
medicamento aviado, com a data de sua manipulação, número de ordem do registro de receituário, nome do 
paciente e do profissional que a prescreveu. 

Parágrafo único. O responsável técnico pelo estabelecimento rubricará os rótulos das fórmulas aviadas e 
bem assim a receita correspondente para devolução ao cliente ou arquivo, quando for o caso. 

Art. 40 - A receita em código, para aviamento na farmácia privativa da instituição, somente poderá ser 
prescrita por profissional vinculado á unidade hospitalar . 

Art. 41 - Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos ou a 
prescrição apresentar incompatibilidades, o responsável técnico pelo estabelecimento solicitará confirmaçao 
expressa ao profissional que a prescreveu. 

Art. 42 - Na ausência do responsável técnico pela farmácia ou de seu substituto, será vedado o aviamento 
de fórmula que dependa de manipulaçao na qual figure substancia sob regime de controle sanitário especial. 

Art. 43 - O registro do receituário e dos medicamentos sob regime de controle sanitário especial nao poderá 
conter rasuras, emendas ou irregularidades que possam prejudicar a verificação da sua autenticidade. 

CAPITULO VII - Da Fiscalizaçao 

Art. 44 - Compete aos órgãos de fiscalizaçao sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a 
fiscalizaçao dos estabelecimentos de que trata esta Lei, para a verificação das condições de licenciamento e 
funcionamento. 

§ 1° - A fiscalização nos estabelecimentos de que trata o Art. 2 obedecerá aos mesmos preceitos fixados 
para o controle sanitário dos demais . 

§ 2° - Na hipótese de ser apurada infraçao ao disposto nesta Lei e demais normas pertinentes, os 
responsáveis ficarão sujeitos às sanções previstas na legislaçao penal e administrativa, sem prejuízo da açao 
disciplinar decorrente do regime jurídico a que estejam submetidos. 

Art. 45 - A fiscalizaçao sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será 
exercida nos estabelecimentos que os comerciem, pelos Estados, Distrito Federal e Territórios, através de seus 
órgãos competentes. 

Art. 46 - No caso de dúvida quanto aos rótulos, bulas e ao acondicionamento de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, a fiscalização apreenderá duas unidades de produto, das quais uma será 
remetida para exame no órgão sanitário competente, ficando a outra em poder do detentor do produto, lavrando
se o termo de apreensão, em duas vias, que será assinado pelo agente fiscalizador e pelo responsável técnico 
pelo estabelecimento, ou seu substituto eventual e, na ausência deste, por duas testemunhas. 

Parágrafo único. Constatada a irregularidade pelo órgão sanitário competente, será lavrado auto de 
infração, aplicando-se as disposições constantes do Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 1969. 
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Art. 47 - Para efeito de análise fiscal, proceder-se-á, periodicamente, à colheita de amostras dos produtos e 
materiais, nos estabelecimentos compreendidos nesta Lei, devendo a autoridade fiscalizadora, como medida 
preventiva, em caso de suspeita de alteração ou fraude, interditar o estoque existente no local, até o prazo 
máximo de sessenta dias, findo os quais o estoque ficará automaticamente liberado, salvo se houver notificação 
em contrário. 

§ 1° - No caso de interdição do estoque, a autoridade fiscalizadora lavrará o auto de interdição 
correspondente, que assinará, com o representante legal da empresa e o possuidor ou detentor do produto, ou 
seu substituto legal e, na ausência ou recusa destes, por duas testemunhas, especificado no auto a natureza e 
demais caracteristicas do produto interditado e o motivo da interdição. 

§ 2° - A mercadoria interditada não poderá ser dada a consumo, desviada, alterada ou substituida no todo 
ou em parte, sob pena de ser apreendida, independentemente da ação penal cabível. 

§ 3° - Para análise fiscal serão colhidas amostras que serão colocadas em quatro invólucros, lavrando a 
autoridade fiscalizadora o auto de apreensão, em quatro vias, que será assinado pelo autuante, pelo 
representante legal da empresa, pelo possuidor ou detentor do produto, ou seu substituto legal, e, na ausência 
ou recusa destes, por duas testemunhas, especificado no auto a natureza e outras características do material 
apreendido. 

§ 4° - O número de amostras será limitado à quantidade necessária e suficiente às análises e exames. 

§ 5° - Dos quatro invólucros, tornados individualmente invioláveis e convenientemente autenticados, no ato 
de apreensão, um ficará em poder do detentor do produto, com a primeira via do respectivo auto para efeito de 
recursos; outro será remetido ao fabricante com a segunda via do auto para defesa, em caso de contraprova; o 
terceiro será enviado, no prazo máximo de cinco dias, ao laboratório oficial, com a terceira via do auto de 
apreensão para a análise fiscal e o quarto ficará em poder da autoridade fiscalizadora, que será responsável pela 
integridade e conservação da amostra. 

§ 6° - O laboratório oficial terá o prazo de trinta dias, contados da data do recebimento da amostra, para 
efetuar a análise e os exames. 

§ 7° - Quando se tratar de amostras de produtos perecíveis em prazo inferior ao estabelecido no § anterior, 
a análise deverá ser feita de imediato. 

§ 8 - O prazo previsto no § 6° poderá ser prorrogado, excepcionalmente, até quinze dias, por razões 
técnicas devidamente justificadas. 

Art. 48 - Conclulda a análise fiscal, o laboratório oficial remeterá imediatamente o laudo respectivo à 
autoridade fiscalizadora competente, que procederá de acordo com a conclusão do mesmo. 

§ 1° - Se o resultado da análise fiscal não comprovar alteração do produto, este será desde logo liberado . 

§ 2° - Comprovada a alteração, falsificação, adulteração ou fraude, será lavrado, de imediato, auto de 
infração e notificada a empresa para início do processo. 

§ 3° - O indiciado terá o prazo de dez dias, contados da notificação, para apresentar defesa escrita ou 
contestar o resultado da análise, requerendo, na seguinte hipótese, perícia de contraprova. 

§ 4° - A notificação do indiciado será feita por intermédio de funcionário lotado no órgão sanitário 
competente ou mediante registro postal e, no caso de não ser localizado ou encontrado, por meio de edital 
publicado no órgão oficial de divulgação. 

§ 5 - Decorrido o prazo de que trata o § 3° deste artigo, sem que o notificado apresente defesa ou 
contestação ao resultado da análise, o laudo será considerado definitivo e proferida a decisão pela autoridade 
sanitária competente, consoante o disposto no Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 1969. 

Art. 49 - A perícia de contraprova será realizada no laboratório oficial que expedir o laudo condenatório, com 
a presença do perito que efetuou a análise fiscal, do perito indicado pela empresa e do perito indicado pelo órgão 
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fiscalizador, utilizando-se as amostras constantes do invólucro em poder do det{;~~~....::::..3 ;;2..;:f / 5'?) P 
§ 1° . A pericia de contraprova será iniciada até quinze dias após o recebimento da defesa apresentada 

pelo indiciado, e concluída nos quinze dias subseqüentes, salvo se condições técnicas exigirem prazo maior. 

§ 2º . Na data fixada para a perícia de contraprova, o perito do indiciado apresentará o invólucro de 
amostras em seu poder. 

§ 3º. A perícia de contraprova nao será realizada se houver indicio de alteraçao ou violação dos invólucros, 
lavrando-se ata circunstanciada sobre o fato, assinada pelos peritos. 

§ 4º. Na hipótese do§ anterior, prevalecerá, para todos os efeitos, o íaudo de análise fiscal condenatória. 

§ 5º . Aos peritos serao fornecidos todos os informes necessários à realizaçao da pericia de contraprova. 

§ 6° . Aplicar-se-á à perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na análise fiscal 
condenatória, podendo, porém, ser adotado outro método de reconhecida eficácia, se houver concordancia dos 
peritos. 

§ 7° • Os peritos lavrarao termo e laudo do ocorrido na pericia de contraprova, que ficarão arquivados no 
íaboratório oficial, remetendo sua conclusão ao órgão sanitário de fiscalizaçao. 

Art. 50 . Confirmado pela perícia de contraprova o resultado da análise fiscal condenatória, deverá a 
autoridade sanitária competente, ao proferir a sua decisao, determinar a inutilização do material ou produto, 
substancia ou insumo, objeto de fraude, falsificaçao ou adulteraçao, observado o disposto no Decreto-Lei 
número 785, de 25 de agosto de 1969. 

Art. 51 • Em caso de divergência entre os peritos quanto ao resultado da análise fiscal condenatória ou 
discordancia entre os resultados dessa última com a da pericia de contraprova, caberá recurso da parte 
interessada ou do perito responsável pela análise condenatória à autoridade competente, devendo esta 
determinar a realização de novo exame pericial sobre a amostra em poder do laboratório oficiai de controle. 

§ 1° · O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da data da 
conclusão da perícia de contraprova. 

§ 2° · A autoridade que receber o recurso deverá decidir sobre o mesmo no prazo de dez dias, contados da 
data do seu recebimento. 

§ 3° · Esgotado o prazo referido no § 2, sem decisao do recurso, prevalecerá o resultado da pericia de 
contraprova. 

Art. 52 · Configurada infração por inobservancia de preceitos ético- profissionais, o órgao fiscalizador 
comunicará o fato ao Conselho Regional de Farmácia da jurisdição. 

Art. 53 · Nao poderá ter exercício nos órgaos de fiscalizaçao sanitária o servidor público que for sócio ou 
acionista de quaíquer categoria, ou que prestar serviços a empresa ou estabelecimento que explore o comércio 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. 

CAPITULO VIII • Disposições Finais e Transitórias 

Art. 54 ·O Serviço Nacional de Fiscalizaçao da Medicina e Farmácia baixará normas sobre: 

a) a padronização do registro do estoque e da venda ou dispensação dos medicamentos sob controle 
sanitário especial, atendida a legislação pertinente; 

b) os estoques mínimos de determinados medicamentos nos estabelecimentos de dispensação, observado 
o quadro nosológico focal; 

c) os medicamentos e materiais destinados a atendimento de emergência, incluídos os soros profiláticos. 
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Art. 55 - É vedado utilizar qua1~1in:iéjiTifffiiiiaFcn'Foi'fãi'ffiilãfR;j~~rogaria como consultório, ou outro fim 
diverso do licenciamento. 

Art. 56 - As farmácias e drogarias são obrigadas a plantão, pelo sistema de rodízio, para atendimento 
ininterrupto á comunidade, consoante normas a serem baixadas pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios. 

Art. 57 - Os práticos e oficiais de farmácia, habilitados na forma da lei, que estiverem em plena atividade e 
provarem manter a propriedade ou co-propriedade de farmácia em 11 de novembro de 1960, serao 
provisionados pelo Conselho Federal e Conselhos Regionais de Farmácia para assumir a responsabilidade 
técnica do estabelecimento. 

§ 1° - O prático e o oficial de farmácia nas condições deste artigo nao poderão exercer outras atividades 
privativas da profissão de farmacêutico. 

§ 2° - O provisionamento de que trata este artigo será efetivado no prazo máximo de noventa dias, a contar 
da data de entrada do respectivo requerimento, devidamente instruldo. 

Art. 58 - Ficam revogados os Decretos do Governo Provisório números 19.606, de 19 de janeiro de 1931; 
20.627, de 9 de novembro de 1931, que retificou o primeiro; 20.377 de 8 de setembro de 1931, ressalvados 
seus artigos 2 e 3, e a Lei número 1.472, de 22 de novembro de 1951. 

• Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

• 
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Brasllia, 17 de dezembro de 1973; 152° da Independência e 85° da República. 

EMILJO G. MÉDICI 
Mário Lemos 

Este Texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.1973 e retificado em 21.12.1973 

• 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.581.884 - PB (2016/0032069-2) 

RELATOR 
RECORRENTE 
RECORRIDO 
ADVOGADO 

MINISTRO GURGEL DE FARIA 
ANVISA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUITOF ACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO L TOA 
RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL E OUTRO(S) 
- PB015535 

DECISÃO 

Trata-se de recurso especial interposto pela ANVISA AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, com fulcro nas alíneas "a" e .. c" do permissivo 
constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (e-STJ 
fl. 565)? 

ADMINISTRATIVO. ANVJSA,-.RESOLUÇÃO Nº 44/2009. FARMÁCIAS. 
PRESIA-ÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. LEIS 7668/2004 E 
5991n3. POSSIJ)ILIDADE. 
1 - Cuida-se de caso em que estabelechnento farmacêutico pretende assegura o 
direito à prestaçlo de serviços bancários de pagamentos de luz, telefone, planos 
de assistência médica e similares, nos termos da Lei 7668/04. 
li • Nos termos das Leis 7668/2004 e S99 l/73, as farmácias e drogarias podem 
prestar serviços banc4rios à populaçlo, tai s como pagamento de água, luz e 
telefone, planos de assisência médica e similares, desde qu e tenham autorização, 
mediante licenciamento para exercer tais atividades. 
Ili - Verifica-se que a restrição contida na RDC • Resolução da Diretoria 
Colegiada da ANVISA Nº 44/2009 exll'Bpolou seu poder de comando, uma vez 
que a legislação que regula as atividades das farmácias não determinou. 
IV - Apelação e re,rnessa oficial fmpmv1das . 

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 580/586). 

Nas suas razões, a parte recorrente aponta, além de divergência 
jurisprudencial, violação do art. 55 da Lei n. 5.991/1973. Para tanto, sustenta que as farmácias e 
drogarias não podem prestar serviços bancários à população. 

Contrarrazões às e-STJ fls. 622/637. 

Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal a quo (e-STJ fl. 639). 

Passo a decidir. 

Inicialmente, cumpre destacar que "aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Admirústrativo n. 2 do 
Plenário do STJ). 

Considerado isso, verifico que a irresignação recursai merece prosperar. 

Com efeito, o Tribunal de origem decidiu em confronto com a 
jurisprudência desta Casa, que se firmou no sentido de que as farmácias e drogarias são proibidas 



de utilizar suas dependências para fins diversos dos previstos no licenciamento. 

Nesse sentido, confiram-se: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA. COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DIVERSOS DA FINALIDADE DO ESTABELECIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. "A licença para funcionamento de fannácia ou drogaria constitui ato de 
natureza vinculada, de modo que é vedada a utilização das dependências desses 
estabelecimentos para fim diverso do previsto no licenciamento (Lei nº 5.991/73, 
artigos 21 e 55). Precedentes" (AgRg no Ag 1.279.792/SP, Primeira Tunna Rei. 
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 6/ 12/ 10). 
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 192.418/MT, Rei. Ministro 
ARNALDO ESlEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/ 11 /2013, DJe 
13/11/2013) 

,ADMIN ISTRATIVO. DROGARIASEFARMÁC IAS . UTILIZAÇÃO PARA FINS 
DIVERSOS DO PREVISTO NO LICENCIAMENTO. ART. 55 DA LEI 5.991 / 1973. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. O comércio de drogas, medicamentos, in sumos farmacêuticos e corre latos é 
ativkJade precípua de fannácias e drogarias, que estãq proibidas de utilizar suas 
dependências para fJDs diversos do previsto no licenciamento (art. 55 da Lei 
5.991 /1973), tais como recebimento de contas de água, luz, telefone e de faturas 
bancárias. Precodentes do STJ. 
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.058.706/SE, Rei. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/2/2009, DJe 
19/3/2009) 

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATlVO. PODER DE POLÍCIA. 
RECl.JRSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO DE 
LIMINAR. CUNHO SA!TISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE 
ATIVIDADES ESptANHAS AO LICENCIAMENTO. ART. 55, DA LEI N.º 
5.991/73. AUSÊN<31A DE VEROSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. 
[ ... ] 
4. ln casu, a Empresa ora Recorrida ajuizou Medida Cautelar Inominada em face 
do Estado de Sergipe, alegando que, na qualidade de prestadora de serviços no 
ramo de arrecadação de contas, detém contratos junto às concess ionárias de 
serviços públicos e privados do Estado de Sergipe, que lhe autorizam o 
recebimento, fora da rede bancária, de notas fi scais e faturas emitidas por estas 
concessionárias em decorrência dos serviços prestados. Aduziu, ainda, que 
procedeu ao cadastro de inúmeros estabelecimentos, dentre eles, drogarias, 
fannácias, supermercados, mercadinhos, criando uma rede privada de 
arrecadação no Estado, e que não obstante os benefícios trazidos pelo referido 
sistema, a Divisão de Vigilância Sanitária - Secretaria de Saúde do Estado de 
Sergipe - vem procedendo à fiscalização, notificação e proibição d e que a s 
fannácias, drogarias, drugstores e estabelecimentos comerciais congêneres 
procedam ao recebimento das contas de água, luz telefone, condomínio, plano 
de saúde e similares. 
5. Consoante se verifica, a demanda retrata inus itada privatização de serviços 
controlados pelo Estado, retirando a evidência do direito exigível pelo art. 273, 
do CPC, o que encerra violação a esse preceito. 
6. Deveras, a atuação da requerida empreende no Estado um desvirtuamento de 
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funções diversas atividades, como, v.g. , autorizando fannácias a receberem 
contas inerentes a serviços públicos, fazendo exsurgir s ituação que con spira 
contra a ordem econômica. 
7. Esta Corte decidiu, em situação análoga, que no âmbito do Direito 
Administrativo vigora o princípio da legalidade, no sentido de que a 
Administração Pública deve atuar no s limites da lei. É que o art. 55, da Lei 
5.991 /73 veda a utilização da fannácia ou drogaria para outro fim diverso do 
licenciamento, verbis: Art. 55 - É vedado utilizar qualquer dependência da 
fannácia ou da drogaria como consultório, o u outro fim diverso do 
licenciamento. Precedentes: (REsp 272.736/SE, DJ 27.06.2005, REsp. 745358/SP, 
desta relatoria, DJ. 20.02.2006; REsp. 341.386/SP, DJ 08.10.2002). 
8. Sob essa ótica, não há que se se falar em verossimilhança do direito alegado 
na atividade da ora Recorrida, porquanto praticada em confronto à legislação 
infraconstitucional, que veda atividades estranhas ao licenciamento nos 
estabelecimentos farmacêuticos. 
9. Pericu/um in ,mora inverso que autoriza o provimento do recurso. 
10. Reamo especial provido. 
(REsp 'tf1..fJ72/SE, Rel Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
911012007, DJ 29f10/200'IJ, p . 182) 

Nessa linha de raciocínio, cbbfiram-se as seguintes decisões 
monocráticas: REsp 1365807, Relator Mini~u BENEDIT~ GONÇALVES, DJe de 08/05/2017; 
REsp 158()()72, Relator M"mistro HERMAN BENJAMIN, pJe de 16/05/2016; e AREsp 789872, 
Relator Ministto HUMBERTO MAR'flNS,DJe de 29/10/2015. 

Ante o exposto, oom base no art. 255, § 4°, Ili , do RISTJ, DOU 
PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de afastar a possibilidade de prestação de serviços de 
recebimento e arrecadação de pagammtos de contas de água, luz., telefone, planos de assistência 
médica e isirftiJares, no8 termos da fundameil1açãõ. 

Sem áibitr~o de honorários sucumbenciais recursais ( art. 85, § 11 , 
do CPC/2015), em razão do disposto.no EllJJllCiado n. 7 do STJ. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 26 de outubro de 2018. 

MINISTRO GURGEL DE FARIA 

Relator 



AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 628.463 - BA (201410316696-4) 
RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES tv1AIA FILHO 
AGRAVANTE BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS L TOA 
ADVOGADOS FlAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY E OUTRO(S) 

BA014983 
MILENA CINTRA DE SOUZA - BA024197 

AGRAVADO MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
PROCURADOR KLEBER MONTEIRO BRAGA E OUTRO(S) - BA009815 

DECISÃO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMERCIAL/~ DE MEDteAMENf.65 PGR SUPERMERCADO. 
JMF!OSSIBILIDADE. INCI Clk.: -DA SÚMULA 83/ST J. AGRAVO 

CONHECIDO PARA NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL 

INTERPOSTO POR BOMPREÇO BAHIA 'SUPERMERCADOS L TOA. 

1. Agrava-se da decisão que negou seguimento a Recurso 

Especial fun~do nas alíneas a e e do art. 105, Ili da Constituição Federal, no qual 

BOMPREÇO BAHIA SUPER~RCAOOS L TOA se insurge contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado: 

"APELAÇÃO C/VEL MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMERCJAL:l.ZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SUPERMERCADOS, 
AINDA QUE SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA (ANÓDINOS). ARGUIÇÃO 
DE INCOMPET~NCIA DO MUNJC{PIO PARA A FISCALIZAÇÃO 

SAN/TARJA. ALEGAÇAO DE AUTORIZAÇÃO CONSUBSTANCIADA 

NO ART. 19 DA LEI 9069195. JNSUBSIST~NCIA DAS 

ARGUMENTAÇÕES. AUS~NCIA DE PREVISÃO NA LEI N. 9.069195 
PARA A COMERCIALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS EM 
REFER~NCIA. SENTENÇA INTEGRADA. RECURSO IMPROVIDO. 

Segundo preleciona o 23, inciso li, da Constituição Federal a 

competência administrativa para cuidar da Saúde Pública é comum 

entre todos os entes federativos. 

1. A Medida Provisória 542194, quando convertida na Lei 

9. 069195, omitiu em seu texto final a alteração outrora feita no art. 60. 

da Lei 5.991173, ficando excluída de forma definitiva a autorização 

concedida aos supermercados de comercializar medicamentos sem 
prescrição médica (anódinos). Precedentes. (Resp. 1.014.437/MG 
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Recurso Especial 200710293398-5; Relatora Ministra ELIANA 
CALMON; Segunda Turma; Data do Julgamento 23. 6. 2009; Data da 
Publicação/Fonte DJe 17.11 .2009) (fls. 185/186). 

2. Em seu Apelo Especial (tis. 193/204), a parte recorrente 

aponta, além da divergência jurisprudencial, violação dos arts. 1o., 4o., 60., 19 e 

44 da Lei 5.991/1973. Sustenta, em síntese, a legalidade da comercialização de 

medicamentos pelos supermercados. 

3. Sobreveio juízo negativo de admissibilidade (tis. 2341235), 

reconhecendo a deserção em razão do preenchimento equivocado da GRU, o que 

ensejou a interposição do presente Agravo. 

4. O Ministério PúbliQo Federal, em parecer da lavra do ilustre 

Subprocurador-Geral da Repúbliba JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO, 

manifestou;e pelo despràvimento do R curso. 

5. É o relato do essencial. 

6. Inicialmente, conforme ressaltou o douto membro do 

Ministério Público Federal não houve no caso dos autos indic~o equivocada do 

número do processo na GRU, l/!!!!P!e iiie/evantes para efeito de sua identificação 

os três primeiros zeros, não se ~lita à hipótese dos autos o entendimento 

consolidado ( .. .) de que a partir da Res. 20í2004 do STJ é indispensável a con-eta 

indicação do número do processo na GRU (ou DARF), sob pena de deserção do 

recurso especial, AgRg no EREsp 991.087/PR, Rei. Min. Eliana Calmon, Corte 

Especial, Dje de 23.9.2013 (tis. 300). 

7. No mais, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade 

de supermercado comercializar medicamento sem prescrição médica. 

8. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido 

está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que é vedado 

aos supermercados comercializarem medicamentos sem prescrição médica, 

tendo em vista que a Medida Provisória 54211994, quando convertida na Lei 
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9.069/1995, excluiu de forma definitiva a autorização concedida aos 

supermercados para a referida comercialização. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ANÓDINOS. SUPERMERCADOS. INAPLICABILIDADE. 

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento 

segundo o qual, em razão da alteração promovida pela Medida 

Provisória n. 542194, convertida na Lei n. 9.069195, foi excluída a 

autorização de venda de medicamentos sem prescrição médica 

(anódinos) pelos supermercados. 

2. 0 Tribunal a quo: afastou a tese de ocorrência de 
coisa julgada, considerando diversos os feitos mencionados. 
lnduvidoso que a in~ersiJo do quanto decidido pela instância de 

origem esbarra na impossibilidade de incursão na seara probatória na 

via especia~ conforme dis~sto na Súmula 7/STJ. 

3. Agravp regimental ao qual se nega provimento (AgRg 

no REsp. 1.302.193/BA, Rei. Min. DIVA l\AALERBI, DJe 12.2.2016). 

PROCE$SUAL CIV/t E ADMINISTRATIVO - RECURSO 

ESPIECIAT. - St/!2ERMEROADOS - COMERCIALIZAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ANÓC>INOS - INVIABILIDADE. 

1. A Medida Provisória 542194, quando convertida na Lei 
9. 069195, omitiu em seu texto final a alteração outrora feita no art. 60. 

da Lei 5.991173, ficando excluída de forma definitiva a autorização 

concedida aos supermercados de comercializar medicamentos sem 
prescrição médica (anódinos) . Precedentes. 

2. Recurso especial não provido (REsp. 1.014.437/MG, 

Rei. Min. ELIANACALMON, DJe 17.11 .2009) . 

~ ~ ~ 
ADMINISTRATIVO. LEI 5.991173, ART. 60 .. ROL TAXATIVO 

DOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS À DISPENSAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS. MP 542194. INCLUSÃO DOS SUPERMERCADOS 
NA LISTAGEM (INCISO E). CONVERSÃO NA LEI 9.069195. 

SUPRESSÃO DO INCISO E. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. 



!%~3:kn/~~~·"---~~----, 
PROC. N2. _ _.:;..;,....~~~_...-:; 

FOLHAS_ 

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (REsp. 

747.737/RS, Rei. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.9.2008). 

9. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, incide, à espécie, a Súmula 83 do STJ, segundo a qual 

não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Cumpre frisar que a 

referida Súmula é aplicável, também, aos Recursos Especiais fundados na alínea 

a do permissivo constitucional (AgRg no Aresp. 631818/CE, Rei. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 13.03.2015). 

seguimento ao 

SUPER~ERCADOS ~TOA 

do AgraVf para negar 

interposto por BOMPREÇO BAHIA 

sáliias. 

MNISJ[RO RELATOR 
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RELATORA 
RECORRENTE 
PROCURADOR 
RECORRIDO 
ADVOGADO 

: MINISTRA REGINA HELENA COSTA 
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 
: VALDECIR BALBINO - MS006773 
: WAL MART BRASIL L TOA 
: ALFREDO ZUCCA NETO E OUTRO(S) - SP154694 

DECISÃO 
Vistos. 

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE 

CAMPO GRANDE, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justi~ do Estado de Mato Grosso do Sul no 

julgamento de aRelaiiP em::mandàdo Gte·segurança, assim ementado (fls. 

306e): ,. 
EMENT~ - APEl!AÇ•o CÍVEL - MANDADO DE 
SEGURAN~ASUPERM~RCADOCOftAERC/ALli:ÂÇÃODE 
MEDICAMENTOS EM LOCAI. INDEPellDENTE 
P..OSSIBILIDADE SSGUMNÇA CONCEDIDA - RECURSO 
N~O PROVIDO. 
A O(>IT1ercialização de medicamentos 9m farmácias próprias, 
de forma independ8h're, localizadas dentro do mesmo espaço, 
11ão,vió/a o disposto na L9i 5.9i11l3. 

e; da Constituição da 

República, além de divergência jurisprWencial, aponta-se ofensa aos arts. 5° 

e 6°, da Lei n. 5.991173, porquanto não há menção legal da possibilidade de 

comercialização de medicamentos e insumos farmacêuticos em 

supermercados, porquanto, "é privativo das empresas e dos 

estabelecimentos definidos na referida norma, ao passo que, o art. 6° do 

mesmo diploma, de forma integradora, evidencia que a dispensação de 

medicamentos é privativa de farmácia, drogaria, posto de medicamento, 

unidade volante e dispensário de medicamentos". 

Com contrarrazões (fl . 175e), o recurso foi admitido (fls. 

334/335e). 

O Ministério Público Federal, no parecer de fls . 355/359e, opina 

pelo conhecimento e provimento do Recurso Especial. 

Feito breve relato, decido. 
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Por primeiro, consoante o decidido pelo 

na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursai será determinado 

pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim 

sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 

Nos termos do art. 557, § 1°-A, do Código de Processo Civil, o 

Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a dar provimento 

ao recurso quando o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou 

jurisprudência dominante da respectiva Corte ou Tribunal Superior. 

Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com 

orientação desta Corte, segundo a qual "O artigo 6° da Lei n. 5.991/73 é 

taxativo e não incfui os .supermercados entre os estabelecimentos 

autorizados a vender medicamentos, mesmo aqueles que não exigem 

prescrição médica". 

Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO 
ESPECIAL - SUPERMERCADOS - COMERCIA!IZAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS ANÓDINOS - INVIABILIDADE. 
1. A Medida ProVisória 542194, quando convertida na Lei 
9. 069195; omitiu em seu t8xto final 8 alteração outrora feita no 
art. 6° da Lei 5.991n3, ficando excluída de forma definitiva a 
autorização concedida aos supermercados de comercializar 
medicamentos -sem prescrição médica (anódinos). 
Precedentes. 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1014437/MG, Rei. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 17/11/2009). 

ADMINISTRATIVO. VENDA DE MEDICAMENTOS POR 
SUPERMERCADOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 6° DA LEI 
N°5.991fl3. 
1. O artigo 6° da Lei nº 5.991n3 é taxativo e não inclui os 
supermercados entre os estabelecimentos autorizados a 
vender medicamentos, mesmo aqueles que não exigem 
prescrição médica. 
Precedentes da 1ª Turma. 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 978.507/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 01/1212008). 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. A TO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE 
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LICENÇA. DROGARIAS E FARMÁCIAS. VENDA DE 
PRODUTOS ESTRANHOS ÀS SUAS ATIVIDADES. 
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA 
ADMINISTRAÇÃO f'ÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. INOCORRENCIA. INEXISTENCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. 
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de 
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e 
suficiente sobre a questão posta nos autos, mercê de o 
magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os 
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 
2. O Direito Administrativo é regido, dentre outros, pelo 
princípio da legalidade, por isso que o particular somente pode 
atuar se.SJlnd l!l:gis. Sob esse «Jl~. fJilo ~o lei que 
abartjue a pretsns~ da recot'l811te, não há como acolher a 
tese de qfiê"'a norma 5.991113 não PTQ!Pe a comercialização de 
outras mercadorias ~eia à área de medicamento. 
3. A Corte, ao r~vés, já assento~ que: "lnexjstente a 
regulameqtação req~rida - quer pela Lei n. 5991n3 ou pela 
Lei n. 636006 - no âmbit<J do Estado de São Paulo, ~ proteger 
o direito a~ peii'!lf1etrante, neste ação marhamental, 
nãp pode o Estado-j · inovar, por meio de uma interpretação 
exte12siva, de tlido s&ibida no campo da Administração 
Púb~, em ver~tJ;ra atividade legislativa, nem mesmo 
substituir-se à Admúústração, para déterminar o e_xpedir de 
licença, sem obse~ · · ~ qualquer requisito 9lÍ, exigência 
legal, necess~s. ao prôfilflJ!.r dos cidad~, . quanto a 
asfjtlctoa:;;;~ h~ e saudê. SetxJó a /Jcença ato 
administrativo vincalaêJo, somente quando do cumprimento 
das exigências legais é gue não pode a Administração deixar 
de concedê-la, hipótese em que o Judiciário poderia, por óbvio, 
determinar a sua expedição. A questão jurídica relevante, in 
casu, não é, pois, de forma alguma, a possibilidade de 
farmácias e drogarias comercializarem outros produtos que 
não medicamentos. Esta é inconteste. O que importa, todavia, 
é a ausência de respaldo normativo, a tomar líqüido e certo o 
direito das impetrantes de exercerem o comércio de produtos 
diversos, inclusive de limpeza de ambiente, em meio a 
medicamentos, e sem a satisfação de qualquer requisito, 
como decidido pela Corte Paulista." (REsp. 341.386/SP, Rei. 
Min. PAULO MEDINA, DJ 08.10.2002). 
4. Outrossim, é assente na doutrina que a licença "é ato 
vinculado, unilateral, pelo qual a Administração faculta a 
alguém o exercício de uma atividade, uma vez demonstrado 
pelo interessado o preenchimento dos requisitos legais 
exigidos. " (in Celso Antônio Bandeira de Mel/o, Curso de 
Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 1 l° Edição, pág. 402), 
por isto que irrepreensível a conduta da autoridade impetrada 
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para cessar a venda dos produtos estranhos a atividade da 
recoffente, em vista a ausência de regulação estatal. 
5. Deveras, o § 1° do artigo 5° na sua exegese dispõe acerca 
dos produtos os quais podem valer-se as drogarias para a 
comercialização, verbis: "O comercio de drogas, 
medicamentos e de insumos farmacêuticos é privativo das 
empresas e dos estabelecimentos definidos nesta Lei. 
§ 1° - O comércio de determinados coffelatos, tais como, 
aparelhos e acessórios, produtos utilizados para fins 
diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários, de 
higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e perfumes, 
exercido por estabelecimentos especializados, poderá ser 
extensivo às farmácias e drogarias, observado o disposto em 
lei federal e na supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios." 6. Ademais, D § 0 cio art. 5º eia. Lei 5.991173 
cOl1ClickJna a 8Uloriz~ ra comercialização de 
determinados coffelelos, à regulamentação por meio de lei 
federal e a supletiv?f!1ente por normas dos Estados, Distrito 
Federal e dos Territórios. 
7. Inexistindo no Estadó de São paulo regul1!!{!_entação 
necessária à vendai l1os produtos estranhos à atfVidade da 
recoffente, r8Sta evidfJ{1te 8 ausência de direito líquidd e certo a 
ser tutelado neàta via máÍídamental, sJndo certo ta~bém que 
descabe ao Judmiári<J, em flagrante int~retação extensiva da 
norma, determina a expedição de a/Vará para satisfazer o 
pleito da recoffente, sob a mesma atpumentação, ou seja, 
ante a ausência dé regulàmentaç~o legal para tanto, sob a 
ótica do princípi<Yda legalidade. 
8. ~ P.rimelF8 Tu(m&;J sob -.o pátiO lt> pfindpfo da legalidade, 
decidiu causa an~IÓ(léf ao assentar: ''ADMINISTRATIVO. 
RECURSO ESPÇ<tlAL. AUTORIZAÇAO PARA 
COMERCIALIZAÇAO . DE MEDICAMENTOS. 
SUPERMERCADOS. 
1- De acordo com a Lei nº 5.991173, que regula o comércio de 
medicamentos, somente as farmácias, drogarias, postos de 
medicamentos e unidades volantes e dispensários de 
medicamentos estão autorizados a comercializar estes 
produtos. 
li - Os supermercados, por conseguinte, não estão incluídos 
no rol numerus clausus da referida lei. 
Ili - A Medida Provisória nº 542194 concedeu autorização aos 
supermercados para o aludido comércio, mas, ao ser 
convertida na Lei nº 9. 069195, suprimiu de seu texto a 
autorização para os supermercados comercializarem 
medicamentos. 
IV - Recurso especial improvido." (REsp. 272. 736 - SE, 
Relator Ministro FRANCISCO FALCAO, 1ª Turma, DJ 27 de 
junho de 2005) 9. Recurso Especial conhecido e desprovido. 
(REsp 745.358/SP, Rei. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
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julgado em 0210212006, DJ 20/0212006, p. 229). 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE 
POLÍCIA. CONSENTIMENTO PÚBLICO VINCULADO AO 
COMÉRCIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS. 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO 
FARMACÊUTICOS. A TO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior aquele 
segundo o qual o consentimento do Poder Público para fins de 
funcionamento de estabelecimento e comercialização de 
produtos é de natureza vinculada, motivo pelo qual a licença 
para comércio de insumos farmacêuticos não permite a 
comercialização de fitpçJutos alimentícios (caso concreto), 
ainda que o estabél~mento possua locais fisicamente 
separados~ @ato: PreàedenlfJ8. 
2. Recursó e~ providO. 

· (REsp ~0493/SÓ, Rftl. Ministro MAURO c.+.MPBELL 
MARQ~ES, SEGUNDA lf.JRMA, julga~ em 22111/2011, DJe 
01/12/20,11). 

Isto posto, 'COm fundamento no art. 557, § 1°-A, do €ódigo de 

Processo Civih DOU PROVIMENTO 'JQ Recurso Especial, para denegar a 

segurança prete ida. 

Sem norários ad~tlcios de sucumbência, nos termos do 

art. 25 d~b.ei n. 12.016/09 e enu~o 
Rubliqu~se .e ffitime~s~. 
Brasília (DF), 18 de outuoro de 2017. 

MINISTRA REGINA HELENA COSTA 

Relatora 
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.302.193 -~· ss~'A:7:(22COR1~2 tim~~tr==:::::z:::d 

RELATORA 

AGRAVANTE 
ADVOGADO 
AGRAVADO 
PROCURADOR 

MINISTRA DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO) 
ABASE ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE SUPERMERCADOS 
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK E OUTRO(S) 
MUNICiPIO DE SALVADOR 
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) 

EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ANÓDINOS. 
SUPERMERCADOS. INAPLICABILIDADE. 
1. A jurisprudência desta Corte f1rmou entendjmento segundo o qual, em 
razão da alteração promovida pela Medida Provisória n. 542/94, 
con\lertida na [eí n. 9.()69/9~. foi exclUída a autorização de venda de 
medicamentos sem prescrição médica (an6dinos) pelos supermercados. 
2, O Tribunal a quo afàstou a tese de ocorrência de coisa julgada, 
considerando diversos os feitos mencionados. lnduvidoso que a inversão 
do quanto decidido pela lhstAncia de origem esbarra na impossibilidade 
de incursão na seara probaf0ria na via especial, conforme disposto na 
Súmula 7 /STJ. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

ACÓRDÃO--

Vistos, relatados e discútidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental , nos termos do voto da Sra. 
Ministra-Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Herman Benjamin e 
Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Assusete Magalhães. 
Brasília, 04 de fevereiro de 2016(Data do Julgamento). 

Ministro Humberto Martins 
Presidente 

Ministra Diva Malerbi 
(Desembargadora Convocada TRF 3ª Região) 

Relatora 
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PROC. N2_~.=...i:=:...+_.....~__,.=--f" 

RECURSO ESPECIAL Nº 978.507 - MG (2007/0184967-5) 

RELATOR 
RECORRENTE 
ADVOGADO 
RECORRIDO 
ADVOGADO 

MINISTRO CASTRO MEIRA 
ABC ALIMENTOS A BAIXO CUSTO L TDA 
ROGÉRIO ANDRADE MIRANDA E OUTRO(S) 
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS 
CALAZANS ALVES DE ARAÚJO E OUTRO(S) 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. VENDA DE MEDICAMENTOS 
SUPERMERCADOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 6° DA LEI Nº 5.991/73. 

1. O artigo 6° da Lei nº 5.991/73 é taxativo e não inclui os supermercados 
estabelecimentos autorizados a vender medicamentos, mesmo aqueles que não 
prescrição médica. Precedentes da 1 ª Turmà. 

2. Recurso es~cial .oãa..~. 
'p

ACÓRDÃO 

"Vistos, relatadôs e discutidos çs autOs em que são partes as acima indica• 
os Ministros da S@gunda Turma do Superior !fribunal de Justiça, J?Or unanimidade, negar p 
recurso nos termos do voto do St. Ministr R.eIIJor. Os Srs. Nfinistros Humberto Ma.ri 
Benjamin, Mauro Cat;ppbell Marques e Eli~ Caknon votaram oom o Sr. Ministro Relat• 
oralmente Dr. Rogério Andrade Miranda, pe~ paí1e RECORRENTE: ABC ALIMENTO 
CUSTO LTDA 

Brasília, 28 de ou~bro dC_2008 (~do iwgamento ). 

Ministfo 'Gastro Meira 
fflator 

19/02/2019 1: 
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comercialização de determinados correlatos, à regulamentação por meio de 
supletivamente por normas dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios. 

7. Inexistindo no Estado de São Paulo regulamentação necessária 
produtos estranhos à atividade da recorrente, resta evidente a ausência de di1 
certo a ser tutelado nesta via mandamental, sendo certo também que descabe 
em flagrante interpretação extensiva da norma, determinar a expedição d• 
satisfazer o pleito da recorrente, sob a mesma argumentação, ou seja, ante . 
regulamentação legal para tanto, sob a ótica do princípio da legalidade. 

8. A Primeira Turma, sob o pálio do princípio da legalidade, decidiu • 
ao assentar: 

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUTORIZA 
COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. SUPERMERCADO~ 

I - De acordo CQm a Lei nº 5.991173. que regula o 
medicamentos, somente as farmácias. drogarias. postos de me, 
unidades volame.s e dispe~ios de medicamentos estão a 
comercializar estea PfPdutos, 

ll - Os supermercados, por conseguinte, não estão incl 
numerus clausus da referida lei. 

Ili - A Medida Provisória nº 542194 concedeu aut. 
supermercados para o alw:Jido comércio, mas, ao ser convertic 
9. 069195. suprimiu de seu texto a autorização p<7a os sz 
comercializ~m medicamentos. 

IV - Recwrso eapecial improvido." (REsp. 272.736 - SE. Re. 
FIUNCISCO FALCÃO. 1• Turma, DJ 27 de j unho de 2005) 

9. Recurso Especial conhecido e desproviao" (REsp 745.358/SP, F 
Fux, DJU de 20.02.06). 

É como voto. 

19/02/20 19 1. 



• 

• 

··-·~·---. 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Após detalhada análise e considerando-se o parecer da 

Consultoria Jurídica às folhas 06, a presente matéria é legal e constitucional, nada 

obstando sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

08 de março de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

NATA 1 
Membro 

É o nosso parecer. 

VI DA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

12 de março de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em~ de '-"lf\On(p 
1 '\ 

de 2019. 

NTO 



1 
' 

• 

• 

• 

~tÍnzan,t.ktk~~F~LH~nrn~===-;;= 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
13 de março de 2019 . 
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SAO PAULO 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberà ao Plenàrio da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
13 de março de 2019 . 

(À Y\J 

MILTON CÉSAR IARA RANIE 1 BASSETTO 
Membro Relator 

LUIZ CARL'. 
Membro 

OLOQUETE 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Noieio Relator do esente processo o Vereador 

Vf/L- . 
EmWde_~ _______ de2019 . 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
20 de março de 2019. 

ERTOMEIRA 
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C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
20 de março de 2019 . 

Membro 

Publicação d3 Paula ne 
Diíllo OOjgj de Bauru. 
ora. IJ,,?J I oj f l~ às tls._.'J).__..,. 

GIREToRIA DE~O LEGISl.ATIVO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 ·Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 01 

(uma) Sessão Ordinária, a requerimento do 

Vereador Alexssandro Bussola, em Sessão 

Ordinária realizada em 25 de março de 2019, 

devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 01 de abril de 2019. 

Bauru, 26 de março de 2019 . 

J 
P esidente 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 01 de abril de 2019, incluir o 

mesmo na Pauta em Segunda Discussão 

para a próxima Sessão. 

Bauru, 02 de abril de 2019 . 

Presidente 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 ·Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 08 de abril de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 09 de abril de 2019 . 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 09 de abril de 2019. 

~~--'~ 
RONALDot.JôsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7309 
De 09 de abril de 2019 

Prolbe a venda de qualquer tipo de medicamento em 
mercados, supermercados, empórios, armazéns. 
conveniências e estabelecimentos similares no 
Munlcfpio de Bauru. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica proibida, no município de Bauru, a venda e/ou dispensação de 
qualquer tipo de medicamento, mesmo aquele que não exija receita 
médica em mercados, supermercados, lojas de conveniências e outros 
estabelecimentos que não sejam aqueles permitidos e especificados 
nas alíneas "a" a "d" do artigo 6° da Lei Federal nº 5.991/73, 
especificados no Art. 2° desta lei. 

A dispensação de medicamentos é privativa de: 
a) farmácia; 
b) drogaria; 
c) posto de medicamento e unidade volante; 
d) dispensário de medicamentos. 

\ 

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo, o estabelecimento 
que tiver instalado em seu interior uma drogaria com a devida 
assistência farmacêutica, conforme legislação vigente. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 09 de abril de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

J SÉ R 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~1m'ilcu,M 
RONALDO JoSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 47/19 

Bauru, 09 de abril de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 08 de abril de 2019: 

Autógrafo nº 

7307 

7308 

7309 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 5616, de 30 de julho de 2008, 
que autorizou o Executivo a destinar uma área de propriedade do Município de 
Bauru à empresa EMPORíUM COMtRCIO DE ACRILICOS LTDA- EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar uma área de 
terreno à empresa TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 
S.A; 

de autoria deste Legislativo, que proíbe a venda de qualquer tipo de 
medicamento em mercados, supermercados, empórios, armazéns, 
conveniências e estabelecimentos similares no Município de Bauru. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

Excelentrssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 



• 

• 

1 PROC. Ne 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 127/19 
P. 55.578/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 29 de abril de 2.019 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên · a .!;4!...!!!'-!!.!!.!!i!l!!!!...!!....~~~ 
de qualquer tipo de medicamento em mercados, 
estabelecimentos similares no Município de Bauru. 

Atenciosas Saudaçõ , 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 55.578/19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.203. DE 29 DE ABRIL DE 2.019 
Proíbe a venda de qualquer tipo de 
medicamento em mercados, supermercados, 
empórios, annazéns, conveniências e 
estabelecimentos similares no Municfpio de 
Bauru. 

O PREFEITO MUNIClP AL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº Fica proibida, no município de Bauru, a venda e/ou dispensação de qualquer tipo de medicamento, mesmo 
aquele que não exija receita médica em mercados, supermercados, lojas de conveniências e outros 
estabelecimentos que não sejam aqueles permitidos e especificados nas alíneas "a" a "d" do artigo 6° da Lei 
Federal nº 5.991/73, especificados no Art. 2' desta lei. 

Art. 2' A dispensação de medicamentos é privativa de: 

a) farmácia; 
b) drogaria; 
e) posto de medicamento e unidade volante; 
d) dispensário de medicamentos. 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo, o 
drogaria com a devida assistência fannacêutica, confo 

Art. 3º 

Bauru, 29 de abril de 2 19 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Plllicldo no D!trlo o&:l!I de llMI 
ane!/J~lipta. 0.i 

-é-~~-

Cumpridas •• exigências legais 
encaminha-se o pnisente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bauru .• Q..'f?. •. J. •••••• ?...J._.1,;;2. 
Olreta·rl e olo Legislativo 

1 


