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SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação coletiva ajuizada pela ABRCFARMA – ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA  DO  COMÉRCIO  FARMACÊUTICO  em  face  da  AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, objetivando provimento 

jurisdicional  que  determine  à  ré  que  se  abstenha  de  aplicar  contra  as  suas 

representadas,  qualquer  espécie  de  sanção  pelo  eventual  descumprimento  dos 

dispositivos da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC mº 44/09 e 

Instruções Normativas nº 09 e 10, todas de 17/08/2009.

 Alega, em síntese,  que a RDC nº 44/09 e as Instruções Normativas nºs 

09/09 e  10/09 extrapolam os  limites  da  competência  fixados  na Lei  nº  9.782/99, 

contrariam os artigos 5º, II, e 170, parágrafo único, da Constituição e a Lei Federal nº 

5.991/73.

Afirma que a ANVISA não tem competência para regulamentar  leis ou 

inovar na ordem jurídica; que a Constituição assegura a todos o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, salvo nos casos previstos em lei; que a resolução e as 
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instruções  normativas  contestadas  são  ilegais  diante  da  Lei  nº  5.991/73,  que  não 

restringe os produtos que podem ser comercializados em farmácias e drogarias.

 A ação foi distribuída à 21ª Vara, tendo a ilustre Juíza RAQUEL SOARES 

CHIARELLI declinou da competência para este Juízo (decisão de fls. 100/102).

À  fl.  108,  determinei  que  a  autora  apresentasse  a  relação  dos  seus 

associados, com os respectivos endereços, o que foi atendido.

O  SIMPROFAR/MS  -  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de  Produtos 

Farmacêuticos  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  solicitou  sua  admissão  como 

assistente simples da autora, o que indeferi à fl. 3040.

Às fls. 2912/2022 deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela. 

Contra  tal  decisão  a  ANVISA  interpôs  o  agravo  de  instrumento  nº 

15820-45.2010.4.01.0000,  cujo  relator,  Desembargador  Federal  DANIEL  PAES 

RIBEIRO, deferiu parcialmente o pedido.

Manifestação da ANVISA às fls. 2927/2929.

A ANVISA apresentou contestação às fls.  2933/2989, na qual alega, em 

preliminar, a limitação dos efeitos da sentença aos associados da autora com sede no 

Distrito Federal e ausência de pressuposto válido e regular do processo.

No mérito, discorre sobre a edição da RDC 44 e suas instruções normativas 

e do funcionamento e do comércio de farmácias e drogarias no país.

Alega  que,  embora  o  risco  biológico  ligado  à  contaminação  e  à 
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deterioração ou comprometimento dos aspectos farmacotécnicos dos medicamentos, 

seja  de mais  fácil  percepção por parte  da sociedade,  o  risco social  relacionado a 

ambientes e hábitos de consumo não podem ser desconsiderados, na medida em que 

também propiciam danos e prejuízos à saúde da população e ao sistema de saúde do 

país, contribuindo para a automedicação e para o uso incorreto e indiscriminado de 

medicamentos.

Defende  que  a  preocupação  com  o  acesso  racional  a  medicamentos 

aumenta a importância e a responsabilidade das farmácias e drogarias para promover 

benefício social  com a atenção farmacêutica e o atendimento focado na saúde do 

paciente e não no lucro comercial.

Relata  sobre  o  risco  de  comercialização  de  produtos  em  farmácias  e 

drogarias e da distinção legal com relação ao supermercado, armazém e empório, loja 

de conveniência e drugstore.

Rebate as alegações da autora e pugna pelo indeferimento dos pedidos.

Houve réplica (fls. 3042/3061).

Não foram especificadas novas provas.

Às fls. 3070/3072, determinei à autora que regularizasse sua representação 

processual juntando aos autos ata da assembléia que autorizou a propositura da ação e 

as autorizações individuais de seus associados, o que foi atendido às fls. 3075/3083 e 

3085/3092.

É o relatório.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. PRELIMINARES

No tocante à limitação dos efeitos da decisão aos associados com domicílio 

no Distrito Federal, não assiste razão à ANVISA. 

Nas ações propostas em face da União, venho aplicando o artigo 16 da Lei 

nº 7.347/85, uma vez que o mesmo vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 

Nas ações contra a União, todavia, o autor tem a opção de propô-la no 

Distrito Federal ou em qualquer outra Seção Judiciária do país. 

No caso da ANVISA e da maioria das autarquias, todavia, o autor não tem 

outra opção senão propor a ação no Distrito Federal, que é sede da ANVISA. 

Como poderia um farmácia qualquer propor ação em outra Seção Judiciária 

que não a do Distrito Federal, se a ANVISA funciona é em Brasília?

Assim, se todas as ações contra a ANVISA têm de ser propostas no Distrito 

Federal, as ações coletivas devem ter eficácia nacional, sendo o artigo 16 da Lei da 

Ação Civil Pública inaplicável ao caso. 

Quanto à alegada ausência de pressupostos para o desenvolvimento regular 

do  processo,  tenho  que  a  inicial  foi  devidamente  instruída  com  os  documentos 

necessários à propositura da ação. 

Rejeito as preliminares.
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2.2 MÉRITO

A  ação  contesta  as  exigências  trazidas  pela  Resolução  Colegiada  da 

ANVISA – RDC nº 44 e as Instruções Normativas ANVISA nºs 9 e 10, todas de 17 

de agosto de 2009.

A RDC  nº  44/09,  a  teor  de  sua  ementa,  “dispõe  sobre  Boas  Práticas 

Farmacêuticas para o controle  sanitário do funcionamento,  da dispensação e  da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias  

e drogarias”.

A resolução  é  bastante  ampla  (102  artigos)  e  traz  disposições  as  mais 

variadas,  tratando  de  temas  como  documentos  que  devem  constar  de  cartazes 

informativos, uniforme dos funcionários (que devem ser limpos) e muitas outras. 

A maioria dessas previsões não é atacada, restringindo-se a autora a atacar 

os pontos abordados nas Instruções Normativas nºs 09/09 e 10/09. 

A Instrução  Normativa  nº  9/09,  esclareço,  dispõe  sobre  a  relação  de 

produtos permitidos para dispensação e comercialização em farmácias e drogarias.

Por  sua  vez,  a  Instrução  Normativa  nº  10/09  aprova  a  relação  dos 

medicamentos isentos de prescrição que poderão permanecer ao alcance dos usuários 

para obtenção por meio de auto-serviço em farmácias e drogarias.

Examino,  inicialmente,  a  questão  menos  polêmica,  ou  seja,  a  restrição 

objeto da Instrução Normativa nº 10/09.

Dispõe o artigo 1º da citada instrução:
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Art. 1º Esta Instrução Normativa aprova os medicamentos isentos de 
prescrição que poderão permanecer ao alcance dos usuários para 
obtenção por meio de auto-serviço em farmácias e drogarias, para o 
cumprimento  das  Boas  Práticas  Farmacêuticas  estabelecidas  em 
legislação específica, conforme relação a seguir:

I  -  medicamentos  fitoterápicos,  conforme especificado  no  registro 
junto à ANVISA;

II  -  medicamentos  administrados por  via  dermatológica,  conforme 
especificado no registro junto à ANVISA; e

III  -  medicamentos  sujeitos  a  notificação  simplificada,  conforme 
legislação específica.

Parágrafo  único.  A relação  de  que  trata  este  artigo  poderá  ser 
atualizada  periodicamente  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA.

Notícia  divulgada  no  sítio  da  ANVISA quando  da  edição  das  normas, 

parece sintetizar a pretensão da agência:

A Resolução determina, ainda, que os medicamentos não poderão 
mais  ficar  ao  alcance  das  mãos  do  usuário  em  farmácias  e 
drogarias. Mesmo os produtos isentos de prescrição médica deverão 
ficar  atrás  do  balcão  para  que  o  usuário  faça  a  solicitação  ao 
farmacêutico e receba o produto com a orientação necessária. As 
únicas  exceções  são  os  medicamentos  fitoterápicos,  por  via 
dermatológica  e  sujeitos  a  notificação  simplificada  (ex.  Água 
Boricada, Glicerina, Hidróxido de Magnésio, etc).

Os medicamentos isentos de prescrição podem ser adquiridos sem a 
apresentação da receita do médico, mas isso não significa que eles 
sejam isentos de risco. Por isso é importante o cidadão receber as 
orientações do profissional farmacêutico no momento da aquisição. 

Pois bem, a restrição não pode prevalecer. 

A uma,  porque não  amparada  em lei,  já  que  a  Lei  nº  5.991,  de  17  de 

dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
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medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos não traz nenhuma previsão nesse 

sentido, razão pela qual a ANVISA não pode estabelecer a restrição, diante da norma 

do artigo 5º, II, da Constituição (“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”).

A duas, porque a restrição mostra-se desprovida de razoabilidade. 

De  fato,  o  fundamento  invocado  pela  ANVISA encontra-se  totalmente 

dissociado da realidade. 

Dizer que mesmo os produtos isentos de prescrição médica deverão ficar 

atrás  do balcão para que o usuário faça a  solicitação ao farmacêutico e  receba o 

produto com a orientação necessária é desconhecer a realidade de que, nas farmácias 

e drogarias, quem está atrás do balcão recebendo pedidos não são farmacêuticos, mas 

simples balconistas, sem maior qualificação. 

Assim, trazer os medicamentos que são isentos de receita médica para traz 

do balcão trará apenas prejuízos ao consumidor, que não poderá facilmente comparar, 

por exemplo, se o paracetamol do laboratório X está mais barato que o paracetamol 

do laboratório Y, ficando nas mãos dos balconistas, que podem ser mais ou menos 

éticos,  não  trazendo  qualquer  benefício  à  população,  pois  não  é  o  fato  de  os 

medicamentos  isentos  de  receita  estarem  ao  balcão  que  fará  os  farmacêuticos 

passarem a orientar a população.

De toda sorte, não havendo fundamento legal para a restrição, a mesma não 

pode prevalecer. 
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Quanto  ao  segundo  ponto,  ou  seja,  de  que  produtos  podem  ser 

comercializados nas farmácias e drogarias, a questão é mais complexa. 

Vejamos. 

Como já foi dito acima, o comércio de drogas e medicamentos é objeto da 

Lei nº 5.991/73, que sofreu algumas modificações pela Lei nº 9.069, de 29 de junho 

de 1995, modificações essas que acabaram gerando uma aparente incoerência na lei. 

De  fato,  quem  pode  comercializar  drogas,  medicamentos  e  insumos 

farmacêuticos, a teor da Lei nº 5.991/73?

O seu artigo 5º afirma que esse comércio é privativo “das empresas e dos  

estabelecimentos definidos nesta lei”.

Confira-se:

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

E quais são as empresas e estabelecimentos definidos na lei?

Verificando  o  artigo  4º,  verificamos  que  a  lei  define  vários  tipos  de 

estabelecimento, dentre eles farmácia, drogaria, supermercado e drugstore:

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

........

X - Farmácia - estabelecimento de manipulação 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;

XI  -  Drogaria  -  estabelecimento  de  dispensação  e  comércio  de  drogas, 
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medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;

........

XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, 
grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e 
produtos de higiene e limpeza; 

..........

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.

Assim, se nos limitássemos aos artigos 4º e 5º da lei, concluiríamos que 

drogas  e  medicamentos  podem  ser  comercializados  não  apenas,  também,  em 

supermercados (artigo 5º c/c artigo 4º, XVIII), bem como em lojas de conveniência e 

drugstores (artigo 5º c/c artigo 4º, XX). 

Todavia, esse entendimento parece conflitar com o artigo 6º da mesma lei, 

que estabelece o seguinte:

Art. 6º - A dispensação1 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.

Como compatibilizar, então, os artigos 5º e 6º da lei?

1 Que é conceituada no artigo 4º, XV, nos seguintes termos “dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não”.
___________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ em 20/07/2012, com 
base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 13116623400271.

                                 Pág. 9/13



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
Processo N° 0000851-10.2010.4.01.3400

Nº de registro e-CVD 00441.2012.00053400.2.00382/00128

Parece-me que a solução deve ser feita entendendo-se que supermercados, 

lojas de conveniência e drugstores podem também comercializar medicamentos, mas 

desde  que  sejam,  também,  farmácia  ou  drogaria  e,  para  que  o  sejam,  deverão 

preencher os requisitos da lei, como licenciamento, condições sanitárias adequadas, 

existência de responsável técnico e outras. 

Assim,  existiria  apoio  legal  para  a  prática  que  vem sendo  adotada  por 

alguns supermercados de, dentro de suas instalações gerais, instalarem uma drogaria.

E a  conjugação dos  artigos  4º,  5º  e  6º  da  Lei  nº  5.991/73 permitiria  o 

inverso,  ou  seja,  que  farmácias  e  drogarias  optassem  por  se  tornarem,  também, 

drugstores.

E a drugstore, que foi conceituada no artigo 4º, XX, da Lei nº 5.9971/73, na 

redação dada pela Lei nº 9.069/95, como “estabelecimento que comercializa diversas 

mercadorias,  com ênfase  para  aquelas  de  primeira  necessidade,  dentre  as  quais  

alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos”, é um 

conceito  que corresponde,  no seu país  de origem, ou seja,  os  Estados Unidos da 

América, exatamente à farmácia ou drogaria que também vende uma série de artigos 

de conveniência.

Assim, nas drugstores americanas, é possível comprar medicamentos, bem 

como  os  itens  que  a  ANVISA  pretende  não  sejam  mais  comercializados  nas 

congêneres brasileiras, como pilhas, sorvetes, alimentos congelados, refrigerantes e 

outros. 
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E,  como  o  nome  drugstore  não  surgiu  do  nada,  parece-me  que  foi 

justamente com a finalidade de permitir a existência desse modelo no Brasil que o 

legislador  introduziu,  pela  Lei  nº  9.069,  de 29 de junho de 1995, a drugstore no 

sistema jurídico brasileiro. 

Restaria, então, a questão da previsão do artigo 55 da Lei nº 5.991/73, que 

tem a seguinte redação:

Art. 55. É vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou da 
drogaria como consultório, ou outro fim diverso do licenciamento.

Parece-me  que  considerar  vigente,  em  sua  literalidade,  o  artigo  55 

implicaria em tornar letra morta as alterações introduzidas na Lei nº 5.991/73 pela Lei 

nº  9.069/95  que,  ao  incluir,  dentre  outras,  as  drugstores  no  artigo  4º  da  Lei  nº 

5.991/73 permitiu que essas comercializassem medicamentos, com base no artigo 5º 

(sujeitas  às  restrições  decorrentes  do  artigo  6º,  ou  seja,  sujeitas  a,  também, 

preencherem os requisitos para serem farmácias ou drogarias). 

Ora,  considerando que a lei  nova revoga a anterior  no que com ela for 

incompatível,  a  conclusão é  de que o artigo 55 teve a sua previsão parcialmente 

revogada, de forma que a restrição que ele estabelece é para qualquer dependência da 

farmácia ou da drogaria como consultório ou outro fim diverso do licenciamento, que 

não o funcionamento simultâneo da farmácia ou drogaria como drugstore. 

E a interpretação que veio de expor compatibiliza a Lei nº 5.991/73 com a 

Constituição que,  em virtude do princípio da proporcionalidade,  cuja  existência  é 

pacificamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não admite a existência 
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de leis que não tenham um fundamento razoável. 

Assim,  se  a  Lei  nº  5.991/73  simplesmente  proibisse  que  farmácias  e 

drogarias  comercializassem  outros  produtos  sem  que  existisse  qualquer  prejuízo 

dessa  comercialização  para  a  saúde,  ela  seria  inconstitucional  por  contrariar  o 

princípio da proporcionalidade. 

Concluo, portanto, que existe amparo legal para que farmácias e drogarias 

atuem, também, como drugstores, comercializando, também, “diversas mercadorias,  

com ênfase para  aquelas de  primeira  necessidade,  dentre  as quais  alimentos em 

geral,  produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos”,  como previsto no 

artigo 4º, XX, da Lei nº 5.991/73.

Consequentemente,  inválida a  restrição trazida pela  ANVISA através da 

RDC nº 44/09 e da Instrução Normativa nº 9/09, estabelecendo a relação de produtos 

permitidos para dispensação e comercialização em farmácias e drogarias.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO  para  desobrigar  as  associadas  da 

autora de cumprir:

a) as disposições das Instruções Normativas da ANVISA nºs 09/09 e 10/09;

b) as disposições da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 

nº  44/09  no  que  digam respeito  aos  pontos  abordados  nas  instruções  normativas 

referidas no item anterior, ou seja, quanto a:
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b.1) produtos permitidos para dispensação e comercialização em farmácias 

e drogarias;

b.2)  medicamentos  isentos  de  prescrição  que  poderão  permanecer  ao 

alcance  dos  usuários  para  obtenção  por  meio  de  auto-serviço  em  farmácias  e 

drogarias.

Condeno a ANVISA a ressarcir à autora as custas processuais, bem como a 

pagar-lhe honorários advocatícios que, por equidade, com base no artigo 20, § 4º, do 

CPC, em R$  10.000,00 (dez mil reais).

Sentença adstrita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 

Vencido o prazo para recurso voluntário, com ou sem ele, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Brasília, 20 de julho de 2012

PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Juiz Federal Substituto da 5ª Vara
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