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PARECER Nº 2231/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0615/18.
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Gilberto Natalini, que proíbe a
venda de qualquer tipo de medicamento em mercados, supermercados, conveniências e
estabelecimentos similares no âmbito da cidade de São Paulo.
Segundo o projeto, fica proibida 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 estejam enquadrados no conceito
de farmácia estabelecido nos incisos I e II e caput do artigo 3° da Lei Federal n° 13.021, de 08
de agosto de 2014.
De acordo com a justificativa, a comercialização de medicamentos sem a orientação de
um farmacêutico representa riscos à saúde dos munícipes.
Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, eis
que apresentado no exercício da competência legislativa desta Casa.
Com efeito, a matéria de fundo veiculada pelo projeto é a proteção da saúde pública, já
que, como bem ressaltado pelo nobre autor na justificativa do projeto, é de suma importância
que os medicamentos sejam disponibilizados com a orientação de um profissional habilitado. O
autor destacou, ainda, que a venda de medicamentos em supermercados contribui para o
incentivo à automedicação, fato que acaba por expor a população a riscos como intoxicações,
interações medicamentosas, mascaramento de sintomas, agravamento de doenças além da
diminuição da capacidade produtiva e da qualidade de vida da população.
Neste aspecto, portanto, o projeto insere-se na competência prevista pelo art. 24, XII,
c/c 30, II, da Constituição Federal, para editar normas voltadas à proteção e defesa da saúde.
Desta forma, o projeto harmoniza-se com o entendimento que vem sendo adotado pelo
STF em relação ao exercício da competência legislativa municipal concorrente e administrativa
comum a todos os entes federativos, consoante se depreende de trecho transcrito no
julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 109:
Em matéria de proteção à saúde e de defesa do meio ambiente, a competência
legislativa é concorrente, a teor do art. 24, VI e XII, da Constituição.
De outro lado, também, a defesa da saúde, conforme estabelece o art. 196 da Carta
Magna é competência do Estado genericamente compreendido. Portanto, não é apenas da
União, mas também dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)
Por fim, como bem ressaltei, em voto oral, quando do julgamento da ADI 3.937-MC/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio,tenho defendido, não apenas em sede acadêmica, mas também em
algumas decisões que proferi já na Corte Estadual a qual pertenci, como também tive
oportunidade de manifestar esse entendimento nesta Suprema Corte, no sentido de que, em
matéria de proteção do meio ambiente e em matéria de defesa da saúde pública, nada impede
que a legislação estadual e a legislação municipal sejam mais restritivas do que a legislação da
União e a legislação do próprio Estado, em se tratando dos municípios. (grifamos) (Relator
Ministro Ricardo Lewandowski. DJ 22/04/2009).

Por outro lado, o pretendido pelo presente projeto encontra fundamento no Poder de
Polícia assim definido pelo art. 78 do Código Tributário Nacional:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, "compete ao Município a polícia
administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse
policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua
localização até a instalação e funcionamento (...) Para esse policiamento deve o Município
indicar o proceder do administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas
por lei. Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das
diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de
apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público". (in "Direito
Municipal Brasileiro", 6ª ed., Ed. Malheiros, p. 370-371, grifamos).
O poder de polícia, portanto, é exercido sobre todas as atividades que possam, direta
ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade, incide sobre bens, direitos e atividades,
esgota-se no âmbito da função administrativa e é exercido por órgãos administrativos de
caráter fiscalizador, de maneira preventiva ou repressiva.
Entende-se, no entanto, que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a
princípio, medidas legislativas que servirão de base para uma futura atuação concreta da
Administração nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia administrativa se
desdobra em uma competência legislativa e uma competência administrativa, como entende,
também, Marçal Justen Filho (In, Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2008, pág. 469), nesses termos:
O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência legislativa.
[...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para indicar essa manifestação da
atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que a característica fundamental
consiste na instituição de restrições à autonomia privada na fruição da liberdade e da
propriedade, caracterizando-se pela imposição de deveres e obrigações de abstenção e de
ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a estrutura essencial das medidas de poder de polícia e
atribui à Administração Pública competência para promover a sua concretização. (grifamos)
Nestes termos, tem o Município de São Paulo competência para editar normas que
regulamentem o exercício de determinadas atividades tendo em vista o bem estar e o interesse
público.
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/11/2019.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/11/2019, p. 115
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.
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