
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0021009-45.2010.815.0011
Origem       : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Relator       : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Impetrante  : Djalma Guilhermino de Souza.
Advogado    : André Araújo Pires (OAB/PB14.188).
Impetrado : AGEVISA  –  Agência  Estadual  de  Vigilância  Sanitária,
representada por seu Diretor Geral Jorge Alberto Molina Rodriguez. 

REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  LIMITAÇÃO  GEOGRÁFICA
DA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
FARMACÊUTICOS.  INFRINGÊNCIA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  LIVRE  CONCORRÊNCIA,
DEFESA  DO  CONSUMIDOR  E  LIBERDADE
DO  EXERCÍCIO  DA  ATIVIDADE
COMERCIAL.  DECLARAÇÃO  DIFUSA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º DA LEI
ESTADUAL  Nº  7.668/2004.  SENTENÇA  DE
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.
PRECEDENTES  E  ENTENDIMENTO
SUMULADO DO STF.  APLICAÇÃO DO  ART.
496,  §4.º,  INCISO  I  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  /2015.  NÃO
CONHECIMENTO DO REEXAME OFICIAL.

-  Restrições  de  natureza  geográfica,  impedindo  o
legítimo exercício da economia de mercado por parte
da  população  brasileira,  privilegiando-se  alguns
comerciantes, de forma a proibir que outros venham a
instalar  atividades  similares  nas  proximidades  do
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espaço  do  primeiro  ocupante,  constituem-se  em
flagrante afronta constitucional. 

-  Lei do Estado que limita a 500 (quinhentos) metros
a distância entre duas farmácias, além de infringir a
forma legislativa  prevista  pela  Constituição  Federal
(interesse  local  de  competência  municipal),  fere  os
princípios magnos da ordem econômica dispostos no
art. 170, da CF.

-  Ofende  o  princípio  da  livre  concorrência  lei
municipal  que  impede  a  instalação  de
estabelecimentos  comerciais  do  mesmo  ramo  em
determinada área. (Súmula 646 do Supremo Tribunal
Federal).

- Considerando que a sentença funda-se em súmula de
Tribunal  Superior,  nos  termos  do  art.  496,  §4.º  do
CPC/2015, não se conhece do reexame necessário ora
analisado.

Vistos.

Trata-se de  Remessa Necessária contra sentença (fls. 027/32)
proferida pelo Juiz da  1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina
Grande, que – nos autos  do Mandado de Segurança impetrado por  Djalma
Guilhermino  de  Souza  em  face  da Agência  Estadual  de  Vigilância
Sanitária concedeu a segurança requerida, para confirmar a liminar concedida
às fls. 14 a 16, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 7.º da Lei
Estadual 7.668/2004, que prevê a distância de 500 metros entre uma farmácia
e  outra,  bem  assim  determinar  ao  impetrado  que  expeça,  de  imediato,  a
autorização  de  funcionamento  à  empresa  impetrante,  nas  suas  atividades
comerciais para as quais foi criada.

Não houve recurso  voluntário,  conforme certidão  de  fls.  35,
subindo os autos ao Tribunal para fins de reexame obrigatório.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que o assunto em
discussão  já  é  pacífico,  ferindo  o  dispositivo  legal  que  leva  em sua  base
princípios  constitucionais  da  ordem  econômica,  consoante  posicionamento
sumulado  do  Supremo  Tribunal  Federal,  bem  como  a  jurisprudência
dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 39/42).

É o relatório.

Remessa Necessária n.º 0021009-45.2010.815.0011 2



DECIDO.

O autor impetrou Mandado de Segurança em face da negativa
da AGEVISA em autorizar o funcionamento de estabelecimento de comércio
varejista de drogarias, sob o fundamento de desrespeito a dispositivo da Lei
Estadual  n.º  7.668/2004,  que prevê distância mínima entre  uma farmácia e
outra.

O artigo 7º da Lei Estadual nº 7.668/2004 dispõe:

“Art.  7º.  Para  a  instalação  de  novos
estabelecimentos farmacêuticos interessados ou não
na  comercialização  dos  produtos  e  dos  serviços
previstos  nesta  Lei,  deverá  ser  resguardada  a
distância  mínima  de  500  (quinhentos)  metros,
contados  a  partir  do  estabelecimento  com registro
mais  antigo  no  órgão  de  controle  sanitário
estadual”.

Tal  prescrição  legal,  porém,  é  formal  e  substancialmente
inconstitucional, motivo que levou o Juiz prolator da sentença a afastar-lhe, de
forma incidental, a aplicação, possibilitando-se,  ao promovente  ver expedido
em seu favor o respectivo alvará de funcionamento.

A Constituição Federal de 1988, no Capítulo I, do Título VII,
estatuiu alguns princípios basilares fundamentais da atividade econômica,  a
saber: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade,
livre  concorrência,  defesa  do  consumidor,  defesa  do  meio  ambiente,
redução  das  desigualdades  regionais  e  sociais,  busca  do  pleno  emprego  e
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte (art. 170, da CF). 

Nesse elenco, a livre concorrência passou a figurar de forma
pioneira no direito constitucional, por meio da Carta Cidadã. Sendo reflexo do
princípio da igualdade, esse valor traz como consequência lógica a exclusão de
quaisquer  práticas que privilegiem dadas pessoas em detrimento de outras,
sendo elemento fundamental para o desenvolvimento democrático de nossa
estrutura econômica.

Ademais,  o  legislador  constituinte  originário ainda assegurou
“o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”, conforme
o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Carta Magna.

Pois  bem,  sem  mais  delongas  –  tendo  em  vista  que  é
entendimento  pacificado  pelos  Tribunais  Superiores,  bem  como  por  este
Tribunal de Justiça, sendo inclusive objeto de súmula do Supremo Tribunal
Federal –,  vê-se claramente que o dispositivo legal invocado para negativa
estatal de concessão de alvará é flagrantemente inconstitucional.

Restrições  de  natureza  geográfica,  impedindo  o  legítimo
exercício  da  economia  de  mercado  por  parte  da  população  brasileira,
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privilegiando-se aqueles “descobridores” de determinada região comercial, de
forma a proibir que outros interessados venham a instalar atividades similares
nas  proximidades  do  pioneiro  comerciante,  constituem-se  em  flagrante
absurdo constitucional.

Caso  prevalecesse  a  permissão  para  aplicação  da  lei  em
comento, afigurar-se-ia,  além da afronta direta a  direitos do empreendedor,
infringência a  direitos consumeristas,  pois  prejudicaria  os  benefícios  que a
livre concorrência traz aos consumidores em geral.

Esse  é  o  posicionamento  já  firmado pelo  Supremo Tribunal
Federal:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITU-
CIONAL.  LEI  Nº  10.991/91,  DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA A
INSTALAÇÃO  DE  NOVAS  FARMÁCIAS  OU
DROGARIAS.INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. A Constituição Federal assegura o livre exercício
de  qualquer  atividade  econômica,
independentemente  de  autorização  do  Poder
Público, salvo nos casos previstos em lei. 
2. Observância de distância mínima da farmácia ou
drogaria  existente  para  a  instalação  de  novo
estabelecimento  no  perímetro.  Lei  Municipal  nº
10.991/91.  Limitação  geográfica  que  induz  à
concentração  capitalista,  em  detrimento  do
consumidor, e implica cerceamento do exercício do
princípio constitucional da livre concorrência, que é
uma  manifestação  da  liberdade  de  iniciativa
econômica  privada.  Recurso  extraordinário
conhecido e provido”. 
(RE 193749 / SP. Relator: Carlos Velloso.  Relator
para  Acórdão  Min.  Maurício  Corrêa.  Julgamento:
04/06/1998. Órgão julgador: Tribunal Pleno). (grifo
nosso).

Em virtude de sua manifesta posição, a Suprema Corte sumulou
seu entendimento:

Súmula  646. Ofende  o  princípio  da  livre
concorrência lei municipal que impede a instalação
de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em
determinada área.

Não bastasse isso, além da inconstitucionalidade substancial, a
legislação  estadual  que  regulamentou  a  matéria  em  discussão  igualmente
infringiu a forma estabelecida na Constituição Federal para a edição de leis de
interesse local, usurpando, portanto, competência municipal.
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Tal  matéria  foi  assim  definida  pelo  Pretório  Excelso,  no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2327:

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
2.  Governador  do  Estado  de  São  Paulo.  3.  Lei
Estadual nº 10.307, de 06 de maio de 1999. Fixação
de  distância  mínima  para  a  instalação  de  novas
farmácias  e  drogarias.  4.  Inconstitucionalidade
formal.  Norma  de  interesse  local  editada  pelo
Estado-membro.  5.  Inconstitucionalidade  material.
Descumprimento do princípio constitucional da livre
concorrência.  Precedentes.  6.  Ação  direta
procedente. 
(STF;  ADI  2327;  SP;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Min.
Gilmar Mendes; Julg. 08/05/2003; DJU 22/08/2003;
p. 00020). (grifo nosso). 

Não é de outra maneira que o Tribunal de Justiça da Paraíba
vem decidindo idênticos casos:

REMESSA  OFICIAL. MANDADO  DE
SEGURANÇA.  AUTORIZAÇÃO  SANITÁRIA
PARA  FUNCIONAMENTO  DE  FARMÁCIA.
INDEFERIMENTO PELA PROMOVIDA. ART. 7º,
LEI ESTADUAL Nº 7.668/04. NÃO OBEDIÊNCIA
À  DISTÂNCIA  MÍNIMA  DE  QUINHENTOS
METROS  PARA  INSTALAÇÃO  DE  NOVAS
FARMÁCIAS  E  DROGARIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.  OFENSA  AOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE
CONCORRÊNCIA  E  DA  LIVRE  INICIATIVA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA
ORDEM. SÚMULA Nº 646/STF. PRECEDENTES
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO  ART. 932, IV,
“A”,  DO  CPC. SÚMULA  Nº  253  DO  STJ.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO OFICIAL.
Colhe-se dos autos que a autora aforou a presente
demanda,  requerendo  a  concessão  da  licença
sanitária  para  funcionamento  de  farmácia,
desprezando  a  exigência  de  distância  mínima  de
outro  estabelecimento  similar,  que  é  de  500
(quinhentos)  metros  (lei  estadual  nº  7.668/04,  art.
7º).  “o  plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  já
pronunciou  a  inconstitucionalidade.  Formal  e
material. De Lei estadual que limite geograficamente
a concessão de licença para instalação de drogaria à
observância  de  distância  mínima  entre
estabelecimentos.  ”1.  “Súmula  nº  646  do  STF.
Ofende  o  princípio  da  livre  concorrência  Lei
municipal  que  impede  a  instalação  de
estabelecimentos  comerciais  do  mesmo  ramo  em
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determinada  área.  ”  o  STJ,  através  da  Súmula  nº
253, também firmou entendimento de que é cabível a
aplicação  do  artigo  557  do  CPC ao  reexame
necessário. Diante disso, com fulcro no art. 932, IV,
“a”, do CPC, e na jurisprudência pacífica do STF e
deste  tribunal,  nego seguimento  à  remessa  oficial,
mantendo na íntegra a decisão sob apreço. (TJPB;
RN 0001753-66.2014.815.0241; Rel. Des. João Alves
da Silva; DJPB 15/07/2016)  

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA
REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA
INSTALAÇÃO  DE  FARMÁCIA.  NEGATIVA
BASEADA  NO  ART.  7º  DA  LEI  Nº  7.668/04.
DISTÂNCIA  MÍNIMA  DE  QUINHENTOS
METROS  PARA  INSTALAÇÃO  DE  NOVAS
DROGARIAS.  ARTIGO  INCONSTITUCIONAL.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  LIVRE
CONCORRÊNCIA.  SÚMULA  Nº  646  DO  STF.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E  DA
APELAÇÃO. Entretanto,  o  caso  em  tela,  não  se
trata de Lei em abstrato, vez que resta evidente qual
lesão  a  direito  líquido  e  certo  provocado  pela
autoridade  estatal.  A  discussão  dos  autos,  diz
respeito  ao  indeferimento  da  abertura  de  uma
drogaria, indeferimento este, que teve como base um
parecer  técnico  alegando,  que  a  Lei  estadual  nº
7.668/04,  em seu  art.  7º  estabelece  uma  distância
mínima de 500 metros entre estabelecimentos dessa
natureza.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade.
Governador do estado de são Paulo. Lei estadual nº
10.307, de 06 de maio de 1999. Fixação de distância
mínima  para  a  instalação  de  novas  farmácias  e
drogarias.  Inconstitucionalidade  formal.  Norma  de
interesse  local  editada  pelo  estado  membro.
Inconstitucionalidade material.  Descumprimento  do
princípio  constitucional  da  livre  concorrência.
Precedentes.  Ação  direta  procedente.  (adi  2327,
tribunal pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
08/05/ 2003, publicado no DJ 22-08-2003 pp-00020
ement vol-02120-01 pp-00148). “ofende o princípio
da livre  concorrência  Lei  municipal  que  impede a
instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo
ramo  em  determinada  área.  ”.  (TJPB;  Ap-RN
0003259-47.2014.815.0251;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB 25/05/2016; Pág. 9)
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REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO ANULATÓRIA
DE  ATO  ADMINISTRATIVO.  EXPEDIÇÃO  DE
LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE FARMÁCIA.
NEGATIVA BASEADA NO ART.  7º  DA LEI Nº
7.668/04.  DISTÂNCIA  MÍNIMA  DE
QUINHENTOS  METROS  PARA  INSTALAÇÃO
DE  NOVAS  DROGARIAS.  ARTIGO
INCONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA LIVRE CONCORRÊNCIA.  SÚMULA Nº  646
DO  STF.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA.
AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  Governador  do
estado de são Paulo. Lei estadual nº 10.307, de 06 de
maio de 1999. Fixação de distância mínima para a
instalação  de  novas  farmácias  e  drogarias.
Inconstitucionalidade  formal.  Norma  de  interesse
local  editada  pelo  estado-membro.
Inconstitucionalidade material.  Descumprimento  do
princípio  constitucional  da  livre  concorrência.
Precedentes.  Ação  direta  procedente.  (adi  2327,
tribunal pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
08/05/2003, publicado no DJ 22-08-2003 pp-00020
ement vol-02120-01 pp-00148). “ofende o princípio
da livre  concorrência  Lei  municipal  que  impede a
instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo
ramo em determinada área. ”. (TJPB; RN 0000774-
32.2013.815.0341;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB
27/04/2016; Pág. 14) 

Saliente-se que a matéria  já  foi submetida ao nosso Tribunal
Pleno, via Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n.º 035.2006.000801-
4/002,  oportunidade  em  que  o  Colegiado  declarou  a  inconstitucionalidade
formal e material do art. 7.º da Lei Estadual n.º 7.668/04,  pelo que torna-se
desnecessária a renovação da discussão sobre o tema, por força do disposto no
artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015. 

Por  essas  razões, considerando que a  sentença baseou-se  em
Súmula do STF, nos termos do artigo  496, §4.º,  I,  do  Código de Processo
Civil/2015, não conheço da remessa oficial.

P.I. 

João Pessoa, 14 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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