
Gico, Hadmann &Dutra 
ADVOGADOS 

EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 	VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL 

SINDICATO BRASILIENSE DE HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E 

CLÍNICAS ( "SBH" ou "Impetrante"), entidade sindical com base territorial no 

Distrito Federal, representante da categoria econômica dos estabelecimentos de 

serviços hospitalares privados, casas de saúde e clínicas, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ n2  32.901.472/0001-01, localizada na SGAC 915, Lote 71, 

Bloco A, Sala 301, 302 e 312, Ed. Office Center, Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70.390-

150, endereço eletrônico sbh@sbhdf.org.br, vem, por seus advogados (Doc. 1 - 

Procuração, Substabelecimento, Estatuto e Regimento Interno), com fulcro no art. 

52, inciso LXIX e XXXV, da Constituição Federal e art. 1°, § 12 da Lei n° 12.016/09, 

impetrar o presente 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR 

contra ato ilegal perpetrado pela Presidente do Conselho Regional de Farmácia do 

Distrito Federal ("CRF-DF" ou "Impetrado"), pessoa jurídica de direito público, 

integrante da Administração indireta, inscrita no CNPJ sob o n° 00.094.821/0001-

34, com sede no SIG Quadra 4, Lote 25, Edifício Barão de Mauá - Cobertura 1, 

Brasília/DF, CEP 70.610-440, endereço eletrônico ignorado, pelos motivos de fato e 

de direito a seguir expostos. 

	

1. 	DOS FATOS 

	

1. 	Nos últimos anos, o Impetrado, sob o argumento de que estaria 

exercendo o seu encargo de órgão fiscalizador das atividades farmacêuticas, vem 

reiteradamente fiscalizando e autuando os filiados do Impetrante por suposta 

violação ao art. 82  da Lei 13.021/14 (Doc. 2 - Notificações encaminhadas pelo CRF- 
DF). 
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2. Com base no teor das autuações sofridas pelos filiados do Impetrante, o 

Impetrado entende que seriam exigíveis dos hospitais, clínicas e casas de saúde: (i) a 

presença de farmacêuticos em dispensários de medicamentos em unidade de 

pequeno porte; e (ii) o registro do estabelecimento perante o Conselho Regional de 

Farmácia do Distrito Federal e o pagamento de anuidade. 

3. Além disso, no caso de hospitais, clínicas e casas de saúde que não 

possuem registro perante o Conselho Regional de Farmácia, a autoridade coatora 

recusa a emissão da Certidão de Regularidade Técnicas dos Farmacêuticos, 

documento indispensável a concessão do alvará de funcionamento do 
estabelecimento. 

4. Tais práticas, nos termos do que será exposto adiante, não possuem 

qualquer respaldo legal e violam flagrantemente o livre e regular exercício da 

atividade dos filiados do Impetrante, sendo imperiosa a concessão de tutela 

preventiva pelo judiciário para impedir que o Impetrado continue a perpetrar atos 

ilegais em detrimento do direito líquido e certo dos filiados do Impetrante de 

exercer livremente suas atividades. 

2. 	DA LEGITIMIDADE ATIVA 

5. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de 

toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, 

lesado por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem a função 
que exerça. 

6. Nesse sentido, dispõe o art. 5°, Inciso LXX, "b", da Constituição Federal, 

prevendo que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização 

sindical em defesa dos interesses de seus membros. 

7. O Impetrante é entidade sindical reconhecida pelo Ministério do 
Trabalho (Doc. 3 - Carta Sindical), constituído com a finalidade de defender os 

interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria econômica dos 

estabelecimentos de serviços hospitalares privados, casas de saúde e clínicas, ." 

conforme expressa previsão em Estatuto (cfr. Doc. 1). 
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8. Por sua vez, o art. 80, inc. III da Constituição Federal confere aos 

sindicatos legitimidade extraordinária para defesa, em juízo ou fora dele, dos 

direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos de seus filiados. 

Art. 80  É livre a associação profissional ou sindical, observado o 

seguinte: 

[-] 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas; 

9. Conforme ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no 

exercício de sua prerrogativa constitucional, o Impetrante pode representar a sua 

categoria econômica independentemente de regulamentação do referido dispositivo, 

incluindo filiados e não-filiados. 

10. No mesmo sentido, é desnecessária a autorização individual específica de 

cada um dos substituídos processuais, bastando, para tanto, a autorização genérica 

constante do estatuto do sindicato, conforme documento anexo (cfr. Doc. 1). De 

qualquer forma, apenas por cautela, o Impetrante realizou Assembleia Geral na qual 

foi expressamente autorizada a propositura da presente ação (Doc. 4 - Ata de 

assembleia que autorizou a propositura da ação). 

11. Resta clara, portanto, a legitimidade ativa do Impetrante para figurar no 

polo ativo. 

3. 	DO JUSTO RECEIO DE PERPETRAÇÃO DE ATOS ILEGAIS 

12. O Impetrante insurge-se contra os potenciais atos administrativos da 

Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal que, ilegal e 

abusivamente, vem exigindo dos filiados do Impetrante a presença, em tempo 

integral, de um farmacêutico nos dispensários, o registro do estabelecimento 

perante o Conselho Regional de Farmácia e condicionando a emissão da Certidão de 

Regularidade Técnica, documento indispensável a concessão do alvará de 

funcionamento do estabelecimento, ao cumprimento desses requisitos. 
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13. A sequência de atos praticados gera, nos filiados do Impetrante, o justo 

receito de violação ao seu direito líquido e certo de (i) não serem autuados e 

penalizados pela não contratação de farmacêutico em dispensários; (ii) não serem 

obrigados a realizar o registro perante o Conselho Regional de Farmácia; e (iii) de 

exercerem de forma livre sua atividade econômica, mediante a obtenção da Certidão 

de Regularidade Técnica. 

14. O mandado de segurança é ação constitucional prevista no art. 52, inciso 
LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei 12.016/09, a qual dispõe em 
seu art. 1° que (g.n.): 

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio  
de sofrê-la  por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça. " 

15. Assim, uma das hipóteses de cabimento do mandamus é coibir a prática 
de ato ilegal que atente contra direito líquido e certo. 

16. No presente caso, as diversas inspeções e autuações ilegais deflagradas 

pela autoridade coatora fazem surgir no Impetrante o justo e fundado receio de 

lesão à direito líquido e certo de seus filiados, que podem, a exemplo do que já 

ocorreu com alguns filiados, sofrer injusta e ilegal autuação por não estarem 

registrados CRF-DF e por não manterem um farmacêutico nos dispensários. 

17. E, mais grave ainda, os filiados do Impetrante podem injustamente serem 

impedidos de exercer livremente suas atividades profissionais, haja vista que o 

Impetrado vem ilegalmente vinculando o cumprimento das referidas determinações 

à emissão da Certidão de Regularidade Técnica dos Profissionais Farmacêuticos, 

documento imprescindível para renovação do alvará de funcionamento dos 

estabelecimentos filiados do Impetrante. 

18. Diante da reiterada prática desses atos ilegais por parte da autoridade 

coatora, é justo o receio dos filiados do Impetrante de serem compelidos a cumprir 

obrigações indevidas e ter o seu direito líquido e certo violado. 
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19. 	Por fim, haja vista o presente mandamus ter sido impetrado em sua 

modalidade preventiva, onde se impugna um ato administrativo potencial e não 

concreto, não há que se falar na incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 

da Lei n° 12.016/09. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça 

(g.n.): 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. 

INOCORRÊNCIFL 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal 

de justiça no sentido de que não se aplica o prazo decadencial 

da Lei n. 1.533/91 aos mandados de segurança preventivos 

impetrados em razão de omissão. 2. Agravo regimental 
improvido. 

(STJ - AgRg no REsp: 1165663 MT 2009/0221271-0, Relator: 

Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/02/2014, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: Die 10/03/2014) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO NA FORMA PREVENTIVA. DECADÊNCIA 

AFASTADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no 

sentido de que, em se tratando de mandado de segurança 

preventivo, não se aplica o prazo decadencial de 120 dias 

previsto no art. 18 da Lei 1.533/51 (vigente à época da impetração). 

2. Assim, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, 

para que prossiga no exame do mandamus, afastada a premissa de 
que houve decadência. 3. Recurso ordinário provido. 

(STJ - RMS: 22577 MT 2006/0189599-1, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2010, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Me 21/10/2010) 

4. 	DO DIREITO 

4.1. 	Do registro perante o Conselho Regional de Farmácia 

4.1,1. 	Do registro perante o Conselho profissional da atividade básica 

20. 	De acordo com o artigo 10  da Lei n. 6.839/1980, que trata sobre o 

registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, "[o] 
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registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas 

encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização 

do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica  ou em relação 
àquela pela qual prestem serviços a terceiros" (g.n.). 

21. É pacifico o entendimento de que, para fins de registro perante conselho 

profissional, o enquadramento da empresa é feito exclusivamente de acordo com a 

principal atividade por ela desenvolvida, a chamada atividade-fim, sendo 

irrelevantes as atividades paralelas, de natureza acessória ou intermediária que 

sejam eventualmente praticadas. 

22. 	Esse entendimento é reforçado pela vasta jurisprudência do STJ (g.n.): 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DESEGURANÇA. OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS 
POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 
211 DO STJ. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. INSCRIÇÃO. 
ATIVIDADE BÁSICA. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA 
SÚMULA N. 7 DO STJ.PRECEDENTES 

[...1 
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o critério 
legal de obrigatoriedade de registro nos conselhos 
profissionais é determinado pela atividade preponderante da 
empresa. 
[...]. 
Precedentes: AgRg no AREsp 255.901/RJ, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4/2 /2013; AgRg no AREsp 
202.218/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
17/10/2012; AgRg no AREsp 8.354/SC, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/12. 4. Agravo regimental 
não provido. 
(AgRg no REsp 1465914/SP , Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 
23/2/2015) 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHOS DE 
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGISTRO DE EMPRESAS. 
CRITÉRIO DEFINIDOR. ATIVIDADE-FIM. ATENDIMENTO MÉDICO-
HOSPITALAR. ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
TÉCNICA DA DROGARIA PRIVATIVA CONDICIONADA À 
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO 
PROVIDAS. 1. "A recorrida tem como objetivo precípuo a 
prestação de serviços médico-hospitalares e laboratoriais, 
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exercendo atividades voltadas para a área de clínica e 
maternidade, razão por que possui inscrição nos quadros do 
Conselho Regional de Medicina da região onde atua. O art. 12  
da Lei n. 6.839/80 veda a duplicidade de registro em Conselho 
Profissional, ao estabelecer que a inscrição far-se-á pela 
atividade básica desenvolvida pela empresa" (AP 0010739-
09.2001.4.01.3500/GO, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, 
TRF1, Sexta Turma, DJ 19/05/2003, p. 212). 2. A apelada tem 
como atividade principal o atendimento hospitalar psiquiátrico, e 
está regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina - 
CRM. O fato de a sua drogaria privativa contar com a 
assistência técnica prestada por profissional farmacêutico 
regularmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia - 
CRF não obriga o estabelecimento a submeter-se à 
fiscalização de dois conselhos, já que o registro tem como 
condição essencial a sua atividade-fim. 3. Apelação e remessa 
oficial não providas. 
(AMS 0040287-32.2013.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA, e-DIF1 
p.1651 de 19/06/2015) 

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO 
REGIONAL DE QUÍMICA. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA NÃO 
INSERIDA NA ÁREA QUÍMICA. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. 
REGISTRO 	E 	CONTRATAÇÃO 	DE 	PROFISSIONAL. 
INEXIGIBILIDADE. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DUPLICIDADE DE 
REGISTROS. IMPOSSIBILIDADE. (6) 1. A atividade básica 
exercida pela empresa é o fundamento que torna obrigatória 
sua inscrição em determinado conselho profissional. É o que 
diz o art. 1° da Lei n. 6.839/1980. 

4. O art. 12  da Lei 6.839/80 veda a duplicidade de registros nos 
conselhos profissionais, porquanto o registro das empresas 
subordina-se à atividade básica ou aos serviços prestados a 
terceiros. [...] 
(AC 0016856-49.2006.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA 
FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.1389 de 
11/09/2015) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CONSELHO 
REGIONAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. 
DESCABIMENTO DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL. 
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 1. O 
critério legal de obrigatoriedade de registro nos 
conselhos profissionais é determinado pela atividade 
preponderante da empresa. Precedentes. [...] 
( AgRg no AREsp 202.218,PR , Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 9/10/2012, Die 17/10/2012) 
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23. No caso em análise, os representados pelo Impetrante atuam no setor de 

saúde - em clinicas, hospitais e casas de saúde - exercendo como atividade básica a 

prestação de serviços hospitalares. 

24. Logo, em conformidade com o disposto no art. 10 da Lei n0  6.839, seu 
registro somente é obrigatório perante o Conselho Regional de Medicina do Distrito 

Federal, sendo inexigível o registro perante outros Conselhos profissionais. 

25. O fato de alguns dos filiados do Impetrante realizarem, paralelamente à 

sua atividade preponderante, a comercialização e dispensação de medicamentos não 

inibe essa circunstância, notadamente porque tais atividades são apenas acessórias 

à atividade de prestação de serviços médicos. 

26. E é essa a razão pela qual, em conformidade com o aludido dispositivo 

legal, o registro dos estabelecimentos dos filiados do Impetrante é exigível 

apenas perante o Conselho Regional de Medicina "CRM", e não perante o 

Conselho Regional de Farmácia. 

27. Em caso idêntico ao ora discutido, a Justiça Federal de Minas Gerais foi 

assertiva ao consignar a inexigibilidade de registro de empresas que desenvolvam 

atividade médica perante o Conselho Regional de Farmácia (g.n.): 

Conforme prevê o art 12  da Lei n° 6.839/801, o registro de 

empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões 

somente é obrigatório perante o Conselho afeto à atividade 
básica da empresa. Logo, sendo a atividade básica dos 
substituídos da Impetrante a prestação de serviços médicos, tal 
registro se mostra obrigatório, apenas, perante o Conselho  
Regional de Medicina - CRM, sendo inexigível sua inscrição no  
CRF ou em qualquer outro Conselho cujos profissionais sejam  
necessários ao desempenho de seus objetivos sociais.  

Entendo que o parágrafo único do art. 82  da Lei n° 13.021/2014 não 
tem o condão de elidir essa prescrição legal. A inscrição em 

Conselho de fiscalização, nos termos do art. 12  da Lei n° 
6.839/80, é exigível de empresas e profissionais habilitados. Uma 

vez que a farmácia privativa de unidade hospitalar não constitui 
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"empresa", isto é pessoa jurídica autônoma, sua inscrição no 

CRF se mostra inviável e, portanto, inexigível.  

(.3 
Diante disso, mostra-se ilegítima a exigência de quitação de 

anuidades perante o Conselho Regional de Farmácia como 

condição à expedição de Certidão de Regularidade Técnica em favor 

dos substituídos do Impetrante. 

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pleito exordial para, confirmando 

a liminar deferida, CONCEDER a segurança vindicada, declarando 

que todas as unidades e estabelecimentos dos Hospitais, Clínicas e 

Casas de Saúde do Estado de Minas Gerais, representados pelo 

Sindicato Impetrante, devem ter o registro, apenas, no Conselho  
Regional de Medicina, em detrimento de qualquer outro  
Conselho Profissional, não devendo pagar qualquer 

contribuição, anuidade patronal ou taxa para que obtenham a 

Certidão de Regularidade Técnica junto ao Conselho Regional de 

Farmácia/MG.  (Processo n. 0019759-06.2015.4.01.3800 - 14A 

VARA FEDERAL, 29.09.2015) 

28. Assim, resta clara a desnecessidade de os representados do Impetrante 

registrarem-se em outro conselho que não o de sua atividade fim, 

independentemente da dispensação e comercialização de medicamente, haja 
vista que tal atividade é apenas acessória à atividade médica. 

29. Apesar de cristalina a obrigação de inscrição apenas perante o Conselho 

de sua atividade fim, o CRF-DF vem reiteradamente exigindo que os filiados do 

Impetrante, que, repita-se, exercem atividade hospitalar, inscrevam-se em seus 

quadros e recolham os valores correspondentes à anuidade, violando 

flagrantemente o disposto no art. 1° Lei n° 6.839/80. 

30. Em atenção ao principio da proporcionalidade, nota-se que a medida 

adotada pelo CRF-DF, de exigir o registro no conselho, não é o meio apto para 

alcançar o objetivo pretendido, qual seja o de fiscalizar as atividades desenvolvidas 

dentro das "farmácias" pelos farmacêuticos. 

31. O CRF-DF presta-se a fiscalizar o desempenho das atividades 

desenvolvidas dentro das farmácias pelos farmacêuticos, logo, se todos os 
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farmacêuticos já estão efetivamente registrados e vinculados ao CRF-DF não há a 

necessidade de se exigir o registro do estabelecimento para que a fiscalização venha 

a ser realizada, sendo esta medida inadequada para alcançar o fim pretendido. 

32. Ademais, a exigência do registro no conselho é o meio mais gravoso para 

alcançar o fim pretendido, uma vez que atinge frontalmente o desempenho da 

atividade econômica desenvolvida pelos representados, exigindo-lhes o pagamento 

da anuidade e condicionando emissão da certidão de regularidade técnica ao efetivo 
registro no Conselho. 

33. Importante ressaltar que a exigência que o Impetrado pretende levar a 

efeito, de exigir registro dos filiados do Impetrante em conselho diverso daquele que 

regula a atividade principal por eles desenvolvida, abre espaço para que uma pessoa 

jurídica de grande porte, que possui diversos setores e atividades intermediárias 

seja compelida a registrar-se em todos os conselhos das atividades desempenhadas, 

tornando-se encargo extremamente pesado para a empresa. 

34. Frente ao exposto, restando nítida a desnecessidade de os representados 

do Impetrante registrarem-se em outro conselho, revela-se flagrantemente ilegal a 

exigência já feita pela autoridade impetrada com alguns estabelecimentos, 

possuindo a Impetrante fundado e justo receio de esta venha a se voltar contra os 
seus filiados. 

35. Igualmente ilegal é a pretensão de cobrança de anuidade, haja vista que o 

fato gerador da obrigação de efetuar o pagamento da anuidade é o efetivo registro 

no conselho profissional, de modo que, inexistindo a obrigatoriedade de 

registrarem-se perante o CRF, não há ocorrência do fato gerador da obrigação. 

4.1.2. 	Da condição imposta para a emissão da Certidão de Regularidade Técnica 

36. Conforme amplamente demonstrado e em conformidade com o disposto 
no art. 10  da Lei n° 6.839/80, o registro dos estabelecimentos dos filiados do 

Impetrante é exigível apenas perante o Conselho Regional de Medicina. 

37. Todavia, em que pese o disposto na legislação e pacificado na 

jurisprudência, a autoridade impetrada vem ilegalmente exigindo de alguns filiados 

do Impetrante o efetivo registro perante o CRF e condicionando a emissão da 
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Certidão de Regularidade Técnica dos profissionais farmacêuticos ao cumprimento 

dessa exigência, que, conforme será demonstrado a seguir, é ilegal e abusiva. 

38. Inicialmente, destaca-se que, de acordo com os arts. 170, parágrafo único, 

e art. 50, inciso II, ambos da Constituição Federal, é livre exercício da atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em Lei. 

39. A incessante e recorrente atitude da autoridade impetrada, de vincular o 

registro das entidades do setor da saúde no CRF à emissão da Certidão de 

Regularidade Técnica dos profissionais farmacêuticos, documento imprescindível 

para renovação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos de saúde, obsta o 

regular funcionamento dos estabelecimentos dos filiados do Impetrante e 

consequentemente impede o livre exercício de suas atividades econômicas. 

40. E, por se tratar de garantia constitucional, quaisquer restrições à 

liberdade de exercer livremente a atividade econômica devem obedecer ao princípio 

da mínima intervenção, balizado pelos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

41. No caso em análise, o receio de que a autoridade impetrada venha a 

negar o fornecimento da Certidão de Regularidade Técnica àqueles que não estejam 

inscritos em seu caso é justo e fundado, haja vista que alguns filiados da Impetrante 

já sofreram com essa arbitrariedade. 

42. Essa exigência, contudo, mostra-se completamente exacerbada e revela a 

pretensão da autoridade impetrada de intervir, de forma ilegal e em patente abuso 

de poder, no livre exercício da atividade econômica de todo um setor econômico. 

43. Ressalta-se que a Certidão de Regularidade é documento que deveria se 

prestar apenas a atestar a regularidade dos profissionais farmacêuticos perante o 

CRF, onde quer que exerçam suas atividades, não possuindo qualquer vinculação 

que justifique a necessidade do registro da pessoa jurídica na qual a pratica é 

exercida perante os quadros do Conselho. Nesse sentido segue decisão do TRF1 da 

região: 
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PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHOS DE 

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGISTRO DE EMPRESAS. 

CRITÉRIO DEFINIDOR. ATIVIDADE-FIM. ATENDIMENTO MÉDICO-

HOSPITALAR. ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA 

DA DROGARIA PRIVATIVA CONDICIONADA À INSCRIÇÃO NO 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. IMPOSSIBILIDADE. 

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 

1. "A recorrida tem como objetivo precipuo a prestação de serviços 

médico-hospitalares e laboratoriais, exercendo atividades voltadas 

para a área de clinica e maternidade, razão por que possui inscrição 

nos quadros do Conselho Regional de Medicina da região onde atua. 

O art. 1° da Lei n. 6.839/80 veda a duplicidade de registro em 

Conselho Profissional, ao estabelecer que a inscrição far-se-á pela 

atividade básica desenvolvida pela empresa" (AP 0010739-

09.2001.4.01.3500/GO, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, 

TRF1, Sexta Turma, Dj 19/05/2003, p. 212). 

2. A apelada tem como atividade principal o atendimento hospitalar 

psiquiátrico, e está regularmente inscrita no Conselho Regional de 

Medicina -CRM. O fato de a sua drogaria privativa contar com a 

assistência técnica prestada por profissional farmacêutico 

regularmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia - CRF não 

obriga o estabelecimento a submeter-se à fiscalização de dois 

conselhos, já que o registro tem como condição essencial a sua 
atividade-fim. 

3. Apelação e remessa oficial não providas. 

(TRF da 12  Região — Oitava Turma. AMS 40287-

32.2013.4.01.3800/MG. Rel. Des. Federal Marcos Augusto de Sousa. 

E-DIF 1 de 19/06/2015, pg. 1651) 

44. Ante o exposto, resta evidente que o expediente adotado pela autoridade 

impetrada é ilegal, sendo notório, ainda, o fundado e justo receio do Impetrante de 

que esses atos venham a atingir todos os seus filiados, na medida em que alguns 

deles já sofreram com essa arbitrariedade. 

45. Requer-se, assim, desde logo, seja concedida a segurança ora pleiteada, a 

fim de obstar que a autoridade coatora condicione a certidão de regularidade técnica 

à prévia inscrição dos filiados da Impetrante nos quadros do CRF-DF. 
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4.2. 	Da inexigibilidade de farmacêutico em dispensários 

46. De acordo com o artigo 4°, inciso X, da Lei n. 5.991/1973, o conceito de 

farmácia compreende "[..] estabelecimento de manipulação de fórmulas 
magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correia tos, compreendendo o de dispensa ção e o de atendimento privativo de 
unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica" (g.n.). 

47. Ainda de acordo com esse dispositivo (inciso XI), drogaria é o 

estabelecimento de dispensa ção e comércio de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e corre/atos em suas embalagens originais" (g.n.). 

48. Já o dispensário de medicamentos (inciso XIV) é classificado como o 

setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de pequena 
unidade hospitalar ou equivalente" (g.n.). 

49. "Pequena unidade hospitalar" é classificada pelo Superior Tribunal de 

Justiça como o hospital com menos de 50 leitos: 

"[..] 5. O teor da Súmula 140/TFR - e a desobrigação de manter 
profissional farmacêutico - deve ser entendido a partir da 
regulamentação existente, pela qual o conceito de dispensário atinge 
somente "pequena unidade hospitalar ou equivalente" (art. 42, XV, da 
Lei n. 5.991/73); atualmente, é considerada como pequena a unidade 
hospitalar com até 50 (cinqüenta) leitos, ao teor da regulamentação 
específica do Ministério da Saúde; os hospitais e equivalentes, com 
mais de 50 (cinqüenta) leitos, realizam a dispensa ção de 
medicamentos por meio de farmácias e drogarias e, portanto, são 
obrigados a manter farmacêutico credenciado pelo Conselho 
Profissional, como bem indicado no voto-vista do Min. Teori Zavascki, 
incorporado aos presentes fundamentos." 
(REsp 1.110.906, julgado em 23.05.2012) 

50. A teor do art. 15, da Lei n. 5.991/1973, "[a] farmácia e a drogaria terão, 

obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional 

de Farmácia, [..] durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento" 
(g.n.). 

51. Deste modo, não há dúvidas de que farmácias e drogarias de 

medicamentos de unidades hospitalares com mais de 50 leitos são obrigadas a 
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contar com farmacêuticos em seus quadros durante todo o seu horário de 

funcionamento. Contudo, estão dispensadas dessa obrigação as pequenas unidades 

hospitalares, compreendidas como aquelas que possuem menos de 50 leitos, haja 

vista que o seu setor de fornecimento se enquadra na definição de dispensário, e não 

na de farmácia ou drogaria. 

52. Apesar disso, a autoridade coatora vem impondo à alguns dos filiados a 

obrigação de manutenção de farmacêutico durante o período de funcionamento do 

estabelecimento não apenas nas farmácias e drogarias, mas também nos 
dispensários. 

53. É que, segundo o entendimento equivocado da autoridade coatora, com o 
advento da Lei n. 13.021/2014, que coexiste com a n. Lei 5.991/1973, todas as 
unidades hospitalares, independentemente de seu porte, realizam a dispensação de 

medicamentos por meio de farmácias. 

54. Entende a autoridade coatora que a nova lei não fez diferença entre 

pequenas, médias ou grandes unidades hospitalares, determinando que "[..] [p]ara o 
funcionamento das farmácias de qualquer natureza  exigem-se a autorização e o 

licenciamento da autoridade competente, além das seguintes condições: 1 - ter a 
presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento" (artigo 62). 

55. Ocorre que, ao contrário do que entende a autoridade coatora, a 

despeito das modificações e inovações no conceito de farmácia, a nova lei não  

tratou expressamente do conceito de dispensário de medicamentos e  
tampouco revogou os dispositivos da lei antiga,  como se observa no quadro 
comparativo abaixo. 

Conceito Lei n. 5.991/1973 Lei n. 13.021/2014 

Estabelecimento de 
manipulação e/ou dispensação 

de medicamentos 

Farmácia 

Estabelecimento de manipulação, 
comércio de drogas e dispensação 

e atendimento privativo de 
unidade hospitalar 

Farmácia com 
manipulação Sem expressão equivalente 

Estabelecimento de 
manipulação, comércio de 

drogas, compreendendo o de 
dispensação e o de atendimento 
privativo de unidade hospitalar 

ou de qualquer outra 
equivalente de assistência 

médica 

ENDEREÇO 
SIG, Quadra 4, BI. A, Sala 110 - Ed. Capital Financial Center- 70.610-440 - Brasília DF - Brasil 

016555PE04 - Petição inicial MS preventivo.doc 

TELEFONE SITE 
+55 (61) 3034-8568  www.ghdàdvogados.com.br  
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Drogaria Estabelecimento de 
comércio de 

dispensação e 
drogas 

Estabelecimento de dispensação 
e comércio de drogas (também 
denominada de "farmácia sem 

manipulação") 

Sem expressão equivalente Dispensário 

Setor de fornecimento de 
medicamentos industrializados, 
privativo de pequena unidade 

hospitalar (até 50 leitos). 

56. Observa-se, assim, que a nova lei sequer trata do conceito de dispensário, 

trazendo apenas novas definições para o termo "farmácia", classificando-a como 

farmácia em geral, farmácia com manipulação e farmácia sem manipulação (também 

denominada drogaria). 

57. Além disso, a despeito de inovar em alguns aspectos, a nova lei não 
revogou a legislação anterior nem tacitamente e nem expressamente, 

tampouco equiparou o conceito de dispensário de medicamentos ao de 
farmácia. 

58. Pelo contrário, analisando a mensagem de veto aos art. 90  e 170  da Lei 
13.021/14 nota-se a expressa intenção da Presidência de manter inalterada a Lei n0  
5.991/73, principalmente no que concerne à manutenção do conceito de dispensário 

de medicamentos em sua distinção legal da definição de farmácia, senão vejamos 
(g.n.): 

Arts. 90  e 17 - VETADOS 

Art. 90  Somente as farmácias, observado o disposto no art. 3o, 
podem dispensar medicamentos, cosméticos com indicações 

terapêuticas, fórmulas magistrais, oficinais e farmacopeicas e 

produtos fitoterápicos. 

Art. 17. Os postos de medicamentos, os dispensários de 
medicamentos e as unidades volantes licenciados na forma da Lei 
n0  5.991, de 17 de dezembro de 1973, e em funcionamento na data 

de publicação desta Lei terão o prazo de 3 (três) anos para se 
transformarem em farmácia, de acordo com sua natureza, sob 

pena de cancelamento automático de seu registro de 
funcionamento. 
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Razões dos vetos 

As restrições trazidas pela proposta em relação ao tratamento 
hoje dispensado para o tema na Lei n° 5.991, de 17 de 

dezembro de 1973. poderiam colocar em risco a assistência 

farmacêutica à população de diversas regiões do Pais  

sobretudo nas localidades mais isoladas. Além disso, o texto utiliza 

o conceito de 'cosméticos com indicações terapêuticas', que não 

existe na nossa legislação sanitária e poderia causar dúvidas quanto 
à abrangência de sua aplicação. 

59. Como se vê, ao vetar os arts. 90  e 172  da Lei n2  13.021/14 a Presidente 
reforçou a validade do art. 62  da Lei n2  5.991/73, permanecendo vigente o conceito e 
a figura do dispensário de medicamentos. 

60. No mesmo sentido vêm se posicionando o Poder Judiciário ao analisar 
casos semelhantes: 

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA. 

FARMÁCIA HOSPITALAR. RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

1. O Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial 

Representativo de Controvérsia, nos termos do art. 543-C do Código 

de Processo Civil, entende, em síntese, pela necessidade de 

manutenção de responsável técnico profissional Farmacêutico em 

hospitais e equivalentes com mais de 50 leitos. 

2. No caso, a instituição hospitalar tem capacidade efetiva de 48 

leitos, não havendo a necessidade de manutenção do profissional 

farmacêutico como responsável técnico. 

3. A superveniência da Lei n2  13.021/2014 não teve o condão de 

alterar o entendimento ora adotado, na medida em que o 

referido diploma legal não teve o condão de revogar 

integralmente os termos da Lei n2  5.991/73, bem como não faz 

referência à regulamentação de dispensário de medicamentos 

existente em pequena unidade hospitalar ou equivalente, como 

no caso dos autos. 4. Agravo de Instrumento improvido.(TRF4, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N2  5004553-94.2016.404.0000, 32  
TURMA, Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, POR 

UNANIMIDADE, JUNTA AOS AUTOS EM 02/05/2016) 
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ADMINISTRATIVO. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS EM 

ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE. PRESENÇA 

DE FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL. (IN)EXIGIBILIDADE. 

É firme na jurisprudência o entendimento no sentido da não 

obrigatoriedade da presença de farmacêutico responsável em 

dispensário de medicamentos mantido por 'pequena unidade 

hospitalar ou equivalente' (art. 42, XV, da Lei n.2  5.991/73), assim 

considerada aquela com até 50 (cinquenta) leitos, ao teor da 

regulamentação específica do Ministério da Saúde (Súmula 

140/TFR). (STJ, 12  Seção, REsp 1110906/SP, Rd Ministro HUMBERTO 

MARTINS, julgado em 23/05/2012, DM 07/08/2012). 
A Lei n.2  13.021/14 (que dispõe sobre o exercício e a fiscalização 

das atividades farmacêuticas) não revogou a íntegra da Lei n.2  
5.991/73, nem disciplinou o funcionamento de dispensário de 

medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente, 

do que se infere a plena vigência da norma que conceitua 'Dispensário 

de Medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos 

industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou 

equivalente' (art. 42, inciso XVI) e, portanto, da orientação 

jurisprudencial que nela se fundou. (TRF4, APELAÇÃO dl/EL N2  
5053502-72.2014.404.7000, 42- TURMA, Des. Federal VIVIAN JOSETE 

PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, 

JUNTADO AOS AUTOS EM 06/04/2016) 

61. Assim, é evidente que as leis coexistem e são compatíveis entre si, razão 

pela qual a regulamentação e jurisprudência relativa aos dispensários de 

medicamentos são plenamente aplicáveis. 

62. Ante o exposto, resta evidente que o expediente adotado pela autoridade 

impetrada é ilegal, sendo notório, ainda, o fundado e justo receio do Impetrante de 

que esses atos venham a atingir todos os seus filiados, na medida em que alguns 

deles já sofreram com essa arbitrariedade. 

63. Nesse sentido, requer-se, desde logo, seja concedida a segurança para 

impedir que a autoridade impetrada imponha penalidades contra os filiados do 

Impetrante em razão da ilegal exigência da presença de farmacêutico nos 

dispensários. 
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5. 	DO PEDIDO LIMINAR 

64. O Impetrante logrou comprovar o justo receio de que a autoridade 

impetrada continue a exigir de seus representados a pratica de atos não previstos 

em lei, violando diretamente o direito líquido e certo dos representados de (i) não 

terem de se inscrever perante os quadros do CRF-DF, tampouco de recolher 

anuidade; (ii) não serem inspecionados e penalizados pela suposta ausência de 

farmacêutico em dispensários de pequenas unidade hospitalar, (iii) de obterem a 

emissão da Certidão de Regularidade Técnica sem a necessidade de realizar o 

registro perante o CRF-DF; e (iv) de exercerem livremente a atividade econômica. 

65. Conforme já explorado, a lei prevê expressamente a desnecessidade da 

presença de farmacêutico em dispensário de pequena unidade hospitalar, bem como 

a inexigibilidade de registro em conselho profissional que não seja o vinculado a 

atividade principal da pessoa jurídica, de modo que se afiguram manifestamente 

ilegais quaisquer exigências em sentido contrário. 

66. Não bastassem as autuações ilegais, o Impetrado vem condicionando a 

emissão do Certificado de Regularidade Técnica, documento essencial para que a 

pessoa jurídica retire o alvará de funcionamento, ao cumprimento dessas absurdas 

exigências. 

67. Tais imposições e arbitrariedades já foram deflagradas contra alguns dos 

filiados do Impetrante, exsurgindo daí o justo receio de esses atos ilegais venham a 

atingir todos os seus filiados. 

68. Permitir que a autoridade coatora continue a proceder dessa forma 

sujeitará os filiados do Impetrado ao pagamento de multas flagrantemente ilegais e, 

principalmente, importará em cerceio ao direito de exercer livremente sua atividade 

econômica, haja vista que a não emissão do Certificado de Regularidade impedirá 

que os filiados do Impetrante obtenham alvará de funcionamento. 

69. Tudo o que foi exposto no presente mandamus comprova o atendimento 

aos requisitos do art. 72, III, da Lei n. 12.016/09 e ao art. 300 do Código de Processo 

e Civil e autoriza, portanto, a concessão de ordem para impedir que a autoridade 

coatora autue ou de qualquer forma exija dos filiados do Impetrado: (i) a inscrição 

nos quadros do CFR-DF pagamento de anuidade; (ii) a presença de farmacêutico em 
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dispensário; ou (iii) condicione a emissão do Certificado de Regularidade Técnica ao 

cumprimento de quaisquer dessas imposições. 

70. 	Além disso, os danos a que se sujeitarão os filiados do Impetrado em caso 

de não proibição da deflagração e atos ilegais pela autoridade coatora também são 

manifestos, pois, nos termos do que já foi imposto, este ficarão sujeitos: (i) à 

autuações decorrentes de exigências ilegais; e (ii) impossibilidade de obtenção de 

alvará de funcionamento e, consequentemente, do regular exercício de suas 

atividades. 

71. 	Vê-se, dai, que, sob qualquer prisma, a demora na prestação jurisdicional 

para impedir a ocorrência do ato coator causará aos filiados do Impetrante prejuízo 

de grave ou difícil reparação. 

6. 	DOS PEDIDOS 

72. 	Ante todo o exposto, requer-se liminarmente: 

i. A concessão de ordem para determinar que a autoridade impetrada 

coatora se abstenha de exigir dos filiados do Impetrante a presença de 

farmacêutico em dispensários de pequena unidade hospitalar e de autua-

los por essa razão; 

ii. A concessão de ordem para determinar que a autoridade impetrada se 

abstenha de exigir dos representados do Impetrante o registro perante o 

Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal ou o pagamento de 

qualquer contribuição, anuidade ou taxa e de autuá-los por essa razão; e 

iii. A concessão de ordem para determinar que a autoridade impetrada se 

abstenha de condicionar a emissão da Certidão de Regularidade Técnica 

aos filiados do Impetrante à inscrição nos quadros do CRF e pagamento 

de anuidade ou à presença de farmacêutico em dispensário. 

73. 	Ao final, requer-se: 
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iv. Seja o Impetrado notificado sobre a impetração do presente 
mandamus, a fim de que, caso deseje, preste informações no prazo de 10 
(dez) dias; 

v. A intimação do ilustre representante do Ministério Público para, 

querendo, opinar sobre o feito, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09; 

vi. A confirmação da medida liminar e a concessão da segurança para: 

a. Determinar que a autoridade impetrada coatora se abstenha de exigir 

dos filiados do Impetrante a presença de farmacêutico em dispensários 

de pequena unidade hospitalar e de autuá-los por essa razão; 

b. Determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir dos 

representados do Impetrante o registro perante o Conselho Regional de 

Farmácia do Distrito Federal ou o pagamento de qualquer contribuição, 

anuidade ou taxa e de autuá-los por essa razão; e 

c. Determinar que a autoridade impetrada se abstenha de condicionar a 

emissão da Certidão de Regularidade Técnica aos filiados do Impetrante à 

inscrição nos quadros do CRF e pagamento de anuidade ou à presença de 
farmacêutico em dispensário. 

74. 	Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília, 27 de outubro de 2016. 

-E r ' IT0ffla ri p 	e r 
7.--0AB/DP.1.949 

Juliana Dias 

OAB/DF 41.868 

Sthrwara dos R. Rocha 

OAB/DF 14.968-E 
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Rol de documentos 

Doc. 1 - Procuração, Substabelecimento, Estatuto e Regimento Interno 

Doc. 2 - Notificações encaminhadas pelo CRF-DF 

Doc. 3 - Carta Sindical 

Doc. 4 - Ata de assembleia que autorizou a propositura da ação 

Doc. 5 - Comprovante de pagamento custas iniciais 
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