
PROJETO DE LEI Nº 425/2008

Revoga as disposições da Lei nº 6.659 de 26.04.2001.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º  Fica revogada a Lei nº 6659/2001 de 26 de abril de 2001.
 

Art.2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Dirceu Cardoso, 25 de dezembro de 2008.

FREITAS
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Não obstante  a  boa intenção de  que  se  reveste,  a  Lei  que  ora  pretendemos  expurgar  do  sistema jurídico
tornou-se  inócua,  mormente  quando  da  publicação  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  da
Resolução  –  RDC  nº  47,  que  regulamentou  a  identificação  dos  medicamentos  genéricos  a  serem
comercializados em farmácias e drogarias. 

As disposições da Lei nº 6659/2001, são pautadas na obrigação de fixação de lista com o nome genérico
dos  medicamentos  publicados  pelo  Ministério  da  Saúde  pelas  farmácias,  drogarias  ou  estabelecimentos
congêneres. 

Ocorre  que  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  com  o  propósito  de  identificar  e  diferenciar  as



rotulagens  dos  medicamentos  genéricos  para  o  consumidor,  publicou  a  Resolução  RDC  nº  47  de  2001,
regulamentando as  embalagens e  formas  de  exposição  dos  referidos  medicamentos,  tornando-os  de  fácil
identificação. 

De acordo com a aludida Resolução, os medicamentos genéricos devem ter, para facilitar a sua distinção, o
logotipo que identifica o medicamento genérico, impresso dentro de uma faixa amarela, com largura igual
a um quinto da maior face total, cobrindo a face principal e as laterais da embalagem. O logotipo consiste
em uma letra "G" estilizada e as palavras "Medicamento" e "Genérico" escritos na cor azul, inseridos em
um retângulo amarelo. 

Acrescente-se a isso que a  lista  com o nome genérico de medicamentos,  estatuída pela  lei  nº  6659/2001
não  constitui  medida  informativa  ao  consumidor,  considerando  seu  desconhecimento  técnico  dos
princípios ativos ali contidos, tornando-a sem qualquer eficácia, também sob essa nódoa.      

Nesse  diapasão,  existindo  regulamentação pela  ANVISA,  o  que  torna  induvidosa  a  identificação  de  tais
medicamentos  pelo  consumidor,  a  manutenção  da  referida  lei  é  prescindível,  principalmente  porque
sanciona  o  estabelecimento  farmacêutico  que  não  fixar  a  referida  lista  de  medicamentos  genéricos,  hoje
com mais  de 4000 itens,  exigência  não  plausível  e  desproporcional,  considerando a  ineficácia  da  lei  em
tela.     

Além disso, a inobservância ou desobediência ao disposto na resolução da ANVISA já configura infração
de  natureza  sanitária,  nos  termos  da  lei  nº  6.437,  de  20  de  agosto  de  1977,  sujeitando  o  infrator  às
penalidades nela previstas. 


