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EXCELENTÍSSIMO	 SENHOR	 JUIZ	 DA	 15ª	 VARA	 FEDERAL	 DA	 SEÇÃO	 JUDICIÁRIA	 DO	
DISTRITO	FEDERAL	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Processo	nº.	1008648-10.2016.4.01.3400	
	

	
CONSELHO	REGIONAL	DE	FARMÁCIA	DO	DISTRITO	FEDERAL,	autarquia	

corporativa	criada	pela	Resolução	do	CFF	nº	66,	de	24/04/1969,	inscrita	no	CNPJ	sob	o	nº	
00.094.821/0001-34,	 situada	no	 SIG	Qd.	 04	 Lote	25	–	 Edifício	Barão	de	Mauá,	 4º	 andar,	
cobertura	01	-	CEP	70.610-440	–	Brasília/DF,	por	seu	procurador	signatário,	vem	perante	
Vossa	Excelência,	 com	 fulcro	no	artigo	1.015	e	 seguintes	do	Código	de	Processo	Civil	 de	
2015	(Lei	nº.	13.105/15),	interpor	o	presente	

	
	

AGRAVO	DE	INSTRUMENTO	
	
	
com	suas	 inclusas	Razões,	contra	a	r.	decisão	que	deferiu	o	pedido	de	tutela	de	urgência	
formulado	na	exordial,	requerendo	que	se	determine	seu	processamento	na	forma	da	Lei.		

	
Em	 atendimento	 ao	 disposto	 no	 inciso	 IV	 do	 artigo	 1.016	 do	 novo	

diploma	processual	civil,	informa:	
	
a) Advogado	 da	 Agravante:	 Leonardo	 de	 Barros	 Silva,	 OAB/DF	 nº	

28.004,	 com	domicílio	profissional	no	mesmo	 local	da	Agravante	–	endereço	na	nota	de	
rodapé;	

b) Advogado	da	Agravada:	A	assessoria	 jurídica	do	SHH	 -	 Ivo	Teixeira	
Gico	 Jr	 –	 com	 escritório	 no	 SIG	 Quadra	 4,	 Lote	 125/175,	 Bloco	 A,	 Sala	 110,	 Ed.	 Capital	
Financial	Center,	CEP	70.610-440,	Brasília	–	DF.	
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Por	 oportuno,	 o	 advogado	 que	 esta	 subscreve	 responsabiliza-se	 pela	
autenticidade	dos	documentos	ora	acostados,	nos	termos	da	Lei	nº.	11.925/09.	

	
1. PEÇAS	OBRIGATÓRIAS	(CPC/15,	ARTIGO	1.017,	INCISO	I):	

	
Apresentam-se	 acostados	 à	 presente	 peça	 os	 comprovantes	 de	

recolhimento	das	custas	processuais	(artigo	1.017,	§	1	º	do	CPC/15)	–	pleiteando-se,	desde	
já,	que	Vossa	Excelência	informe	caso	exista	alguma	quantia	a	mais	para	se	recolher.	

	
Por	 fim,	 requer	 que	 Vossa	 Excelência	 reconsidere	 vossa	 decisão,	

valendo-se	do	exercício	do	juízo	de	retratação,	previsto	no	Código	de	Processo	Civil,	para	
acolher	o	pedido	liminar,	nos	termos	ora	expedidos	nas	razões	do	Agravo	de	Instrumento,	
bem	como	no	mandamus.	

	
	

Nesses	termos,	pede	deferimento.	
Brasília,	02	de	janeiro	de	2017.	

	
	
	

Leonardo	de	Barros	Silva	
OAB/DF	28.004	
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EXCELENTÍSSIMO	SENHOR	PRESIDENTE	DO	TRIBUNAL	REGIONAL	FEDERAL	DA	PRIMEIRA	
REGIÃO	

	
	
ORIGEM:	JUÍZO	FEDERAL	DA	15ª	VARA	CÍVEL	
	
PROCESSO	DE	ORIGEM:	1008648-10.2016.4.01.3400	
	
AGRAVANTE:	 Conselho	 Regional	 de	 Farmácia	 do	 Distrito	 Federal	 –	

CRF/DF	
	
AGRAVADO:	 SINDICATO	 BRASILIENSE	 DE	 HOSP	 CASAS	 D	 SAUDE	 E	

CLINICAS	
	
	

MINUTA	DE	AGRAVO	
	

EGRÉGIO	TRIBUNAL,	
COLENDA	TURMA,	
ÍNCLITOS	JULGADORES.	

	
	

I	–	DAS	PUBLICAÇÕES	
	

Requer,	 desde	 já,	 que	 todas	 as	 publicações	 referentes	 ao	 caso	 sejam	
realizadas	em	nome	do	advogado	Leonardo	de	Barros	Silva,	OAB/DF	nº.	28.004.	
	
	
II	–	BREVE	SÍNTESE	DA	LIDE	
	

Trata-se	de	recurso	de	Agravo	de	Instrumento	interposto	contra	decisão	
liminar	 proferida	 no	 bojo	 do	 Mandado	 de	 Segurança	 supramencionado	 (DOC.	 2),	
impetrado	 pelo	 SINDICATO	 BRASILIENSE	 DE	 HOSPITAIS,	 CASAS	 DE	 SAÚDE	 E	 CLÍNICAS	 –	
SBH,	 em	desfavor	da	PRESIDENTE	DO	CONSELHO	REGIONAL	DE	 FARMÁCIA	DO	DISTRITO	
FEDERAL,	determinando	que	a	impetrada:	

	
	“se	 abstenha	 de	 exigir	 dos	 filiados	 do	 impetrante	 a	 presença	 de	
profissional	 farmacêutico	 em	 dispensários	 de	 pequena	 unidade	
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hospitalar,	 de	 exigir	 dos	 seus	 representados	 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;	 bem	 como	 que	 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”.		

	
Outrossim,	conforme	restará	cabalmente	demonstrado	a	seguir,	carece	

de	reforma	a	decisão	liminar	concedida	pelo	juízo	a	quo,	haja	vista	que	a	interpretação	do	
ínclito	 julgador,	 ao	 se	 basear	 exclusivamente	 nas	 alegações	 iniciais	 apresentadas	 pela	
Agravada,	 deixou	 de	 considerar	 questões	 cruciais,	 que	 já	 estão	 sendo	 levadas	 em	
consideração	pela	maioria	dos	tribunais	do	País.	Senão	vejamos:	

	
	
III	–	DO	DIREITO	
	
III.1	-		DA	NECESSIDADE	DO	PROFISSIONAL	FARMACÊUTICO	NOS	DISPENSÁRIOS	DE	MEDICAMENTOS:	

	
Em	 que	 pese	 o	 brilhantismo	 das	 suas	 decisões,	 data	 maxima	 venia,		

equivocou-se	o	juízo	a	quo	ao	entender	liminarmente	pela	desnecessidade	da	presença	de	
profissional	 farmacêutico	 nas	 unidades	 de	 farmácia	 hospitalar	 de	 pequeno	 porte	 dos	
estabelecimentos	filiados	à	Agravada,	a	despeito	dos	ditames	da	Lei	13.021/14.	

	
De	 proêmio,	 imperioso	 se	 faz	 conceituar	 os	 estabelecimentos	

farmacêuticos,	aos	olhos	da	lei	13.021/14.	Verbis:	
	

Art.	3o		Farmácia	é	uma	unidade	de	prestação	de	serviços	destinada	a	prestar	
assistência	farmacêutica,	assistência	à	saúde	e	orientação	sanitária	individual	
e	 coletiva,	 na	 qual	 se	 processe	 a	 manipulação	 e/ou	 dispensação	 de	
medicamentos	 magistrais,	 oficinais,	 farmacopeicos	 ou	 industrializados,	
cosméticos,	insumos	farmacêuticos,	produtos	farmacêuticos	e	correlatos.			
Parágrafo	 único.	 	As	 farmácias	 serão	 classificadas	 segundo	 sua	 natureza	
como:	
I	-	farmácia	sem	manipulação	ou	drogaria:	estabelecimento	de	dispensação	e	
comércio	de	drogas,	medicamentos,	 insumos	 farmacêuticos	e	correlatos	em	
suas	embalagens	originais;	
II	-	farmácia	com	manipulação:	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.		(grifou-se)	
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Observa-se	da	decisão	vergastada	que	o	cerne	da	questão	gira	em	torno	
da	 aplicação	 –	 ou	 não	 –	 dos	 efeitos	 da	 Lei	 13.021/14	 também	 aos	 dispensários	 de	
pequenas	unidades	hospitalares,	com	quantidade	de	leitos	inferior	a	50	(cinquenta).	

	
Todavia,	data	venia,	dúvida	não	pode	prosperar	nesse	tocante,	uma	vez	

que	o	 texto	da	 lei	 é	 claro	ao	 contemplar	 as	 farmácias	hospitalares	 –	 conhecidas	 como	
dispensário	de	medicamentos	–	no	conceito	amplo	de	farmácia,	independentemente	da	
quantidade	de	leitos.		

	
Ora,	o	termo	“dispensação	de	medicamentos”	está	explicito	no	texto	do	

art.	3º	do	supra	colacionado	dispositivo	legal,	sem	que	se	faça	qualquer	distinção	quanto	
ao	 número	 de	 leitos!	 Sendo	 assim,	 interpretar	 um	 texto	 expresso	 da	 lei	 com	 o	 fito	 de	
legitimar	seu	descumprimento,	além	de	fazer	de	tábua	rasa	o	dispositivo	legal,	pode	trazer	
perigo	iminente	aos	usuários	de	medicamentos,	que	por	não	raras	vezes	sofrem	com	a	má	
dispensação	 dos	 mesmos	 –	 inclusive	 e	 majoritariamente	 no	 âmbito	 de	 dispensários	 de	
unidades	hospitalares.	Senão	vejamos:	(DOC.	3)	

	
Técnica	de	enfermagem	é	presa	após	erro	de	medicação	e	morte	de	idoso	
11/04/2016	12h03	-	Atualizado	em	11/04/2016	17h45	
Do	G1	Vale	do	Paraíba	e	Região	
Uma	 técnica	 de	 enfermagem	 de	 31	 anos	 foi	 presa	 na	 madrugada	 desta	
segunda	(11)	após	errar	a	aplicação	de	um	medicamento	em	um	paciente	de	
87	anos	na	Santa	Casa	de	Caraguatatuba.	O	erro	 teria	causado	a	morte	de	
Ivo	Assine,	que	estava	internado	há	dez	dias	com	pneumonia.	
A	 profissional	 vai	 responder	 por	 homicídio	 culposo,	 quando	 não	 há	 a	
intenção	de	matar.	 Foi	 estipulada	 fiança	de	R$	5,2	mil,	 que	não	havia	 sido	
paga	até	a	publicação	desta	reportagem.	
O	caso	aconteceu	durante	a	madrugada,	quando	a	mulher	deveria	trocar	o	
soro	 e	 aplicar	 óleo	 mineral	 pelas	 vias	 nasais	 do	 paciente.	 Durante	 o	
procedimento,	 ela	 errou	 a	 aplicação	 e	 acabou	 introduzindo	 o	 óleo	 de	
forma	intravenosa.	
Após	a	medicação,	o	idoso	teve	uma	parada	cardíaca	e	não	resistiu.	A	polícia	
foi	 acionada	 e	 a	mulher	 foi	 presa.	 Segundo	 a	 Polícia	 Civil,	 a	 vítima	 estava	
internada	 em	 estado	 grave	 há	 dez	 dias	 para	 o	 tratamento	 de	 uma	
pneumonia.	
Em	 depoimento	 à	 polícia,	 a	 profissional	 alega	 que	 errou	 o	 procedimento,	
mas	que	teria	parado	a	aplicação	a	tempo	e	que	essa	não	teria	sido	a	causa	
da	 morte.	 "Ela	 confessou	 que	 fez	 a	 medicação	 de	 forma	 errada.	 Apesar	
disso,	 o	 corpo	 vai	 passar	 pela	 perícia	 no	 IML	 para	 verificar	 se	 a	 troca	 foi	
realmente	 a	 causa	 da	 morte",	 afirmou	 o	 delegado	 Marcelo	 Abreu	
Magalhães.	Segundo	o	hospital,	a	mulher	trabalhava	há	20	dias	na	unidade	
médica.	Por	meio	de	nota,	o	hospital	"lamentou	o	ocorrido	e	informou	que	
tomará	todas	as	medidas	necessárias	para	apurar	o	fato	que	foi	comunicado	
às	 autoridades	 policiais	 para	 averiguação”.	 Um	 defensor	 público	 deve	 ser	
nomeado	 ainda	 nesta	 segunda	 para	 a	 fazer	 a	 defesa	 da	 técnica	 de	
enfermagem.	A	mulher	está	presa	na	delegacia	de	Caraguatatuba.	
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Outro	 lado:	 O	 advogado	 de	 defesa,	 Daniel	 Monteiro,	 afirma	 que	 pediu	 a	
liberdade	provisória	da	enfermeira.	Ele	afirma	que	a	sua	cliente	não	possui	
condições	de	pagar	a	fiança	de	R$	5.200.	Segundo	ele,	a	funcionário	admite	
ter	errado,	mas	diz	ter	seguido	instruções.	
(matéria	 extraída	 do	 sítio	 eletrônico	 G1,	 publicada	 em	 11/04/2016:	
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-
regiao/noticia/2016/04/enfermeira-e-presa-apos-errar-medicacao-e-
causar-morte-em-caragua.html?noAudience=tru)	(grifou-se)	

	
Excelências,	 a	 quantidade	 de	 casos	 notórios	 e	 idênticos	 ao	 acima	

colacionado,	onde	 fatalidades	ocorrem	em	razão	da	má	dispensação	de	medicamentos	 -	
praticamente	todas	as	vezes	por	ato	culposo	praticado	por	profissional	não	farmacêutico	-	
é	 tamanha,	 que	 desnecessária	 a	 juntada	 de	 tantas	 outras	 notícias	 veiculadas	 em	 jornal	
para	se	obter	o	efeito	ora	perseguido	pela	Agravante.	

	
Certamente,	com	o	único	intuito	de	evitar-se	novas	fatalidades	-	como	a	

acima	 noticiada	 -	 que	 o	 poder	 legislativo	 editou	 a	 famigerada	 Lei	 13.021/14,	 visando	
garantir	 à	 população	 a	 correta	 dispensação	 dos	 medicamentos	 receitados,	 tanto	 em	
drogarias	 quanto	 em	 farmácias	 e	 dispensários	 hospitalares,	 através	 de	 profissional	
capacitado,	cuja	atribuição	lhe	é	privativa!		

	
Com	efeito,	o	texto	dos	artigos	5º	e	6º	da	Lei	13.021/14	é	expresso	ao	

exigir	 das	 farmácias	 de	 qualquer	 natureza	 a	 presença	 de	 profissional	 farmacêutico	
devidamente	habilitado,	durante	todo	o	seu	horário	de	funcionamento.	Senão	vejamos:	

	
Art.	 5o.	 No	 âmbito	 da	 assistência	 farmacêutica,	 as	 farmácias	 de	 qualquer	
natureza	 requerem,	 obrigatoriamente,	 para	 seu	 funcionamento,	 a	
responsabilidade	 e	 a	 assistência	 técnica	 de	 farmacêutico	 habilitado	 na	
forma	da	lei.	(grifou-se)	
	
Art.	6º.	Para	o	funcionamento	das	farmácias	de	qualquer	natureza,	exigem-
se	 a	 autorização	 e	 o	 licenciamento	 da	 autoridade	 competente,	 além	 das	
seguintes	condições:		
I	 -	 ter	 a	 presença	 de	 farmacêutico	 durante	 todo	 o	 horário	 de	
funcionamento;	(grifou-se)	

	
Outrossim,	insta	salientar	que	o	referido	dispositivo	legal,	em	momento	

algum	 menciona	 a	 quantidade	 de	 leitos	 limítrofe	 para	 que	 seja	 exigível	 a	 presença	 de	
profissional	 de	 farmacêutico	 no	 estabelecimento!	 O	 fazer	 por	 meio	 de	 interpretação	
extensiva,	repisa-se,	é	fazer	de	tábua	rasa	o	dispositivo	legal!	
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Ademais,	 a	 massacrante	 maioria	 dos	 tribunais	 do	 País	 entende	 pela	
aplicação	 da	 Lei	 13.021/14	 também	 aos	 dispensários	 de	 medicamentos,	 sem	 qualquer	
distinção	de	quantidade	de	 leitos,	e	entendem	por	ultrapassada	a	 jurisprudência	do	STJ,	
mormente	 em	 relação	 aos	 casos	 em	 que	 o	 fato	 gerador	 –	 leia-se,	 fiscalização	 –	 tenha	
ocorrido	após	a	vigência	da	Lei	13.021/14	(DOC.	5)	.	Verbis:	

	
Tribunal	Regional	Federal	da	3ª	Região	
AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	NOVA	LEI	DAS	FARMÁCIAS.	OBRIGATORIEDADE	
DA	 PRESENÇA	 PERMANENTE	 (ART.6º,	I,	 LEI	 Nº	13.021/2014)	 DO	
FARMACÊUTICO	NAQUILO	QUE	ELA	MESMA	TRATA	COMO	FARMÁCIAS	DE	
QUALQUER	NATUREZA.	RECURSO	DO	CRF/SP	PROVIDO.	
1.	A	partir	da	nova	Lei	nº	13.021/2014,	farmácias	e	drogarias	deixam	de	ser	
meros	 estabelecimentos	 comerciais	 para	 se	 transformar	 em	 unidades	 de	
prestação	 de	 assistência	 farmacêutica	 e	 à	 saúde,	 além	 de	 orientação	
sanitária	 individual	 e	 coletiva;	 o	 mesmo	 ocorre	 com	 locais	 públicos	 e	
privados	 de	 dispensação	 de	 medicamentos	 (manipulados	 e/ou	 já	
industrializados).	 E	 a	 impõe	 a	 obrigatoriedade	 da	 presença	 permanente	
(art.	6º,	 I)	do	 farmacêutico	naquilo	que	ela	mesma	 trata	 como	 farmácias	
de	qualquer	natureza.	
2.	 Para	 as	 situações	 ulteriores	 a	 edição	 da	 nova	 lei	 das	
farmácias,	 encontra-se	 superada	 a	 jurisprudência	 do	 STJ	
cristalizada	 em	REsp	 1.110.906/SP,	 Rel.	Ministro	HUMBERTO	
MARTINS,	 PRIMEIRA	 SEÇÃO,	 julgado	 em	 23/05/2012,	 DJe	
07/08/2012,	 impondo-se	 apenas	 observar	 se	 os	 fatos	 e	 a	
fiscalização	 do	 CRF/SP	 que	 resultou	 em	 auto	 de	 infração,	
deram-se	após	a	entrada	em	vigência	da	Lei	nº	13.021/2014.	
3.	No	 caso,	 a	 fiscalização	nos	estabelecimentos	da	autora	 foi	 efetuada	em	
duas	 datas	 distintas	 (11/02/2015	 e	 23/02/2015),	 sendo	 constatado	
funcionamento	sem	responsável	técnico	perante	o	CRF/SP,	do	que	resultou	
lavratura	 de	 autos	 de	 infração	 com	 fundamento	 no	 art.	4º	da	 Lei	
nº	13.021/2014,	já	vigente	à	época.	
4.	Agravo	provido.	
ACÓRDÃO	
Vistos	e	relatados	estes	autos	em	que	são	partes	as	acima	indicadas,	decide	
a	 Egrégia	 Sexta	 Turma	 do	 Tribunal	 Regional	 Federal	 da	 3ª	 Região,	 por	
unanimidade,	 dar	 provimento	 ao	 agravo	 de	 instrumento,	 nos	 termos	 do	
relatório	e	voto	que	ficam	fazendo	parte	integrante	do	presente	julgado.	
São	Paulo,	12	de	novembro	de	2015.	
Johonsomdi	Salvo	Desembargador	Federal.	

	
ADMINISTRATIVO	 -	 CONSELHO	 REGIONAL	 DE	 FARMÁCIA/ES	 –	
PROFISSIONAL	FARMACÊUTICO	–	PRESENÇA	–	ROL	TAXATIVO	DO	ART.	15,	
DA	 LEI	 No	 5.991/73	 –	 RELEITURA	 DA	 SÚMULA	 140	 DO	 EXTINTO	 TFR	 –	
FISCALIZAÇÃO	 POSTERIOR	 À	 VIGÊNCIA	 DA	 LEI	 No	 13.021/2014	 –	
APLICAÇÃO	–	VÍNCULO	EMPREGATÍCIO	–	EXIGÊNCIA	À	CONCESSÃO	DE	CRT	
-	 ILEGALIDADE.	 I.	A	alteração	positivada	na	 regulamentação	do	art.	 15,	da	
Lei	n.o	5.991,	de	17.12.1973,	por	 força	do	advento	do	Decreto	n.o	793,	de	
05.04.1993,	 importou	 em	 ilícita	 inovação	 da	 ordem	 jurídica,	 vez	 que	
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estabelecida	 no	 regulamento	 disposição	 exorbitante	 ao	 conteúdo	 da	 lei	
regulamentada,	disposição	consubstanciada,	in	casu,	na	obrigatoriedade	de	
assistência	 de	 farmacêutico	 responsável	 nos	 “setores	 de	 dispensação	 dos	
hospitais	públicos	e	privados	e	demais	unidades	de	saúde,	distribuidores	de	
medicamentos,	 casas	 de	 saúde,	 centros	 de	 saúde,	 clínicas	 de	 repouso	 e	
similares	 que	 dispensem,	 distribuam	 ou	 manipulem	 medicamentos	 sob	
controle	especial	ou	sujeitos	a	prescrição	médica”	(art.	27,	§	2o,	do	Decreto	
no	74.170,	de	10.06.1974,	na	forma	da	redação	dada	pelo	Decreto	n.o	793,	
de	 05.04.1993).	 Precedente	 do	 E.	 STJ	 (REsp	 n.o	 205.323-SP,	 DJU	 de	
21.06.1999).		
II.	 Contudo,	 já	 o	 extinto	 Tribunal	 Federal	 de	 Recursos	 havia	 pacificado	 o	
entendimento	 acerca	 da	 inexigibilidade	 de	 manutenção	 de	 responsável	
técnico	 farmacêutico	 em	 dispensários	 de	 medicamentos	 de	 unidades	
hospitalares	com	até	duzentos	leitos,	a	teor,	aliás,	do	verbete	n.o	140	de	sua	
jurisprudência	sumulada.		
III.	Posteriormente,	o	Superior	Tribunal	de	Justiça,	no	julgamento	do	REsp	
1110906/SP,	assentou	o	entendimento	de	que	a	Súmula	140	TFR	continua	
aplicável,	 todavia,	 com	 atualização	 de	 seu	 conteúdo,	 no	 que	 tange	 ao	
conceito	 de	 “pequena	 unidade	 hospitalar”,	 como	 sendo	 a	 que	 possui	
capacidade	 de	 até	 cinquenta	 leitos,	 em	 respeito	 à	 atual	 definição	 de	
“pequena	unidade	hospitalar”	dada	pelo	Ministério	da	Saúde.		
IV.	Entretanto,	a	partir	de	25	de	setembro	de	2014,	data	em	que	passou	a	
viger	 a	 Lei	 no	 13.021,	 a	 qual	 dispõe	 sobre	 o	 exercício	 e	 a	 fiscalização	 da	
atividade	 farmacêutica,	 toda	 a	 discussão	 acerca	 da	 presença	 do	
profissional	 farmacêutico	 nos	 dispensários	 de	 medicamentos	 perdeu	 o	
sentido,	 uma	 vez	 que	 a	 referida	 lei	 no	 13.021/2014	 determina	 que	 as	
farmácias,	de	qualquer	natureza,	inseridos	nesse	contexto	os	dispensários	
de	 medicamentos,	 deverão	 contar	 com	 a	 presença	 de	 farmacêutico	 em	
todo	 o	 seu	 horário	 de	 funcionamento,	 passando	 a	 ser	 obrigatória,	
portanto,	à	partir	de	então,	a	presença	desse	profissional.		
V.	Em	que	pese,	apenas	para	as	 situações	posteriores	à	vigência	da	 Lei	no	
13.021/2014,	como	in	casu,	em	respeito	ao	princípio	da	irretroatividade	da	
lei,	 resta	 superada	 a	 jurisprudência	 uníssona	 do	 C.	 Superior	 Tribunal	 de	
Justiça	 no	 sentido	 da	 inexigibilidade	 da	 presença	 do	 profissional	
farmacêutico	apenas	nas	unidades	de	saúde	com	até	50	leitos.	VI.	Verifica-
se	 que	 a	 Lei	 no	 13.021/2014	 é	 clara	 no	 que	 tange	 à	 obrigação	 da	
manutenção	 de	 profissional	 farmacêutico	 durante	 todo	 o	 horário	 de	
funcionamento	 das	 farmácias,	 incluídas	 as	 de	 unidade	 hospitalar,	
independentemente	 do	 número	 de	 leitos	 dessas	 unidades	 de	 saúde.	
Contudo,	 não	 faz	 exigência	 quanto	 à	 forma	 de	 contratação	 desse	
profissional,	restando	ilegítima,	assim,	a	imposição	do	CRF/ES	nesse	sentido,	
ao	condicionar	a	expedição	de	Certidão	de	Responsabilidade	Técnica	 (CRT)	
da	 farmácia	 do	 Hospital	 Praia	 da	 Costa	 à	 comprovação	 de	 vínculo	
empregatício	do	profissional	farmacêutico.		
VII.	Recurso	de	apelação	e	remessa	necessária	desprovidos.		
(TRF-4	 -	 AG:	 50336070820164040000	 5033607-08.2016.404.0000,	 Relator:	
RICARDO	 TEIXEIRA	 DO	 VALLE	 PEREIRA,	 Data	 de	 Julgamento:	 25/10/2016,	
TERCEIRA	TURMA)	(grifou-se)	
	
PROCESSUAL	 CIVIL.	 APELAÇÃO.	 EMBARGOS	 À	 EXECUÇÃO	 FISCAL.	
CONSELHO	REGIONAL	DE	FARMÁCIA.	PRESENÇA	DE	FARMACÊUTICO.	RESP	
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1110906/SP	 REPRESENTATIVO	 DA	 CONTROVÉRSIA	 -	 ART.	 543-C	 DO	 CPC.	
DISPENSÁRIO	DE	MEDICAMENTOS.	 FISCALIZAÇÃO	ANTERIOR	 À	 VIGÊNCIA	
DA	 LEI	 Nº	 13.021/2014.	 VERBA	 HONORÁRIA	 MANTIDA.	 RECURSO	
IMPROVIDO.	 -	 A	 obrigatoriedade	 de	 profissional	 técnico	 farmacêutico	 nas	
farmácias	 e	 drogarias,	 encontra-se	 disciplinada	 no	 artigo	 15	 da	 Lei	 nº	
5.991/73,	 que	 trata	 do	 Controle	 Sanitário	 do	 Comércio	 de	 Drogas,	
Medicamentos,	 Insumos	 Farmacêuticos	 e	 Correlatos,	 e	 dá	 outras	
Providências.	 O	 artigo	 4º	 de	 referido	 diploma	 legal	 conceitua	 drogaria,	
farmácia	e	dispensário	de	medicamentos.	-	Ausente	previsão	 legal,	 inviável	
exigir	a	permanência	de	profissional	farmacêutico	no	posto	e/ou	dispensário	
de	medicamentos,	bem	assim,	em	Unidades	Básicas	de	Saúde,	 incluídas	no	
conceito	 de	 "posto	 de	 medicamentos".	 -	 "Se	 eventual	 dispositivo	
regulamentar,	 seja	 ele	 Decreto,	 Portaria	 ou	 Resolução,	 consignou	 tal	
obrigação,	 o	 fez	 de	 forma	 a	 extrapolar	 os	 termos	 estritos	 da	 legislação	
vigente	e,	desta	forma,	não	pode	prevalecer"	(REsp	1.110.906/SP).	Assim,	a	
obrigatoriedade	 da	 assistência	 e	 responsabilidade	 de	 farmacêutico	 em	
dispensários	 de	 hospitais	 ou	 unidades	 de	 saúde,	 públicas	 ou	 privadas	 não	
pode	 subsistir	 nos	 termos	 em	 que	 dispõe	 o	 artigo	 1º	 do	 Decreto	 nº	
85.878/81.	-	A	C.	Primeira	Seção	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	pacificou	o	
entendimento,	 em	 julgamento	 submetido	 à	 sistemática	 do	 art.	 543-C	 do	
Código	 de	 Processo	 Civil	 -	 REsp	 nº	 1.110.906/SP,	 de	 que	 não	 é	 exigível	 a	
presença	 de	 responsável	 técnico	 farmacêutico	 nos	 dispensários	 de	
medicamentos.	-	Na	ocasião,	restou	consignada	a	incidência	da	Súmula	140	
do	 extinto	 Tribunal	 Federal	 de	 Recursos,	 cujo	 conceito	 de	 dispensário	 de	
medicamentos	 foi	 atualizado	para	 estabelecer	 que,	 "a	 partir	 da	 revogação	
da	Portaria	Ministerial	316/77,	ocorrida	em	30/12/10,	considera-se	unidade	
hospitalar	de	pequeno	porte	o	hospital	cuja	capacidade	é	de	até	50	leitos".	
Nesse	passo,	a	interpretação	dada	pelo	julgado	afasta	a	alegada	violação	aos	
princípios	da	 isonomia,	da	proporcionalidade	e	da	dignidade	humana,	bem	
assim	 aos	 artigos	 6º	 e	 196	 da	 Constituição	 Federal.	 -	 A	 matéria	 foi	
radicalmente	 alterada	 pela	 entrada	 em	 vigor	 da	 Lei	 nº	 13.021,	 de	
08/08/2014.	 Com	 a	 entrada	 em	 vigor	 em	 setembro	 de	 2014,	 os	
dispensários	 de	medicamentos	 da	 rede	 pública,	 e	 também	 dos	 hospitais	
particulares,	 passaram	 a	 ser	 legalmente	 considerados	 como	 farmácias.	 -	
Por	 silogismo,	 na	ótica	 na	novel	 legislação,	 os	 dispensários	 públicos	 e	 os	
hospitalares,	 públicos	 e	 privados,	 sendo	 considerados	 como	 farmácias,	
devem	estar	assistidos	por	profissionais	 farmacêuticos	habilitados.	 -	Para	
as	situações	posteriores	à	edição	da	lei	em	comento,	e	apenas	para	estas	
situações,	 encontra-se	 superada	 a	 jurisprudência	 do	 C.	 Superior	 Tribunal	
de	Justiça	e	dos	demais	Tribunais	pátrios	no	sentido	da	inexigibilidade	de	
tais	 profissionais.	 -	 No	 caso,	 aplica-se	 a	 legislação	 anterior	 à	 Lei	 nº	
13.021/2014,	uma	vez	que	conforme	Termo	de	Intimação/Auto	de	Infração	
(fls.	 123/129	 e	 137/146),	 em	 24/08/2004,	 02/12/2005,	 15/09/2006	 e	
22/04/2008,	 a	 apelada	 foi	 autuada	 como	 Posto	 de	 Pronto	 Atendimento	 -	
PPA	 Isamu	 Ito	 -	 Farmácia	Privativa	de	Unidade	Básica	de	Saúde,	Prefeitura	
Municipal	 de	 Itapira/SP,	 assim,	 de	 rigor	 a	 manutenção	 da	 r.	 sentença	
Singular.	 -	 Quanto	 à	 verba	 honorária,	 nos	 termos	 da	 jurisprudência	 da	
Quarta	Turma,	e	considerando	o	valor	da	causa	(R$	37.415,50	-	trinta	e	sete	
mil,	quatrocentos	e	quinze	reais	e	cinquenta	centavos	-	em	30/11/2012	-	fl.	
122),	 bem	 como	 a	 matéria	 discutida	 nos	 autos,	 mantenho	 os	 honorários	
advocatícios	 em	 10%	 (dez	 por	 cento)	 do	 valor	 da	 execução,	 devidamente	
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atualizados,	 conforme	 a	 regra	 prevista	 no	 §	 4º	 do	 artigo	 20	 do	 Código	 de	
Processo	 Civil.	 -	 Apelação	 improvida.	 (AC	 00421866720154039999,	
DESEMBARGADORA	FEDERAL	MÔNICA	NOBRE,	 TRF3	 -	QUARTA	TURMA,	 e-
DJF3	 Judicial	 1	 14/03/2016)	 IDEM:	 AC	 00093911420104036109,	
DESEMBARGADORA	FEDERAL	MÔNICA	NOBRE,	 TRF3	 -	QUARTA	TURMA,	 e-
DJF3	 Judicial	 1	 14/03/2016	 ;	 AC	 00447304320094036182,	
DESEMBARGADORA	FEDERAL	MÔNICA	NOBRE,	 TRF3	 -	QUARTA	TURMA,	 e-
DJF3	Judicial	1	08/03/2016.	(grifou-se)	
	
PROCESSO	0001737-82.2017.4.02.5001	(2017.50.01.001737-5)	JFES		
MANDADO	DE	SEGURANÇA	INDIVIDUAL/OUTROS		
IMPETRANTE:	 MUNICÍPIO	 DE	 ARACRUZ	IMPETRADO:	 PRESIDENTE	 DO	
CONSELHO	 REGIONAL	 DE	 FARMACIA	 DO	 ESTADO	 DO	 ESPIRITO	 SANTO	 -	
CRF/ES		
(...)	
Ora,	 como	 se	 vê,	 o	 CRF/ES	 procedeu	 à	 devida	 adequação	 de	 sua	
regulamentação	 à	 exigência	 trazida	 pela	 Lei	 13.021/2014,	 qual	 seja:	
assistência	 farmacêutica	 durante	 todo	 o	 período	 de	 funcionamento	 das	
farmácias	 hospitalares,	 enquadrando-se,	 aí,	 aquelas	 que	 consistem	 em	
dispensário	de	medicamentos,	mesmo	em	hospitais	que	possuam	menos	do	
que	50	(cinquenta)	leitos.		
Portanto,	 neste	 primeiro	 contato	 com	 a	 causa,	 não	 vislumbro	 qualquer	
ilegalidade	 praticada	 pela	 autoridade	 coatora	 ao	 exigir	 da	 impetrante	 a	
contratação	 de	 farmacêutico	 responsável	 técnico	 habilitado	 em	 tempo	
integral.		
Isso	posto,	por	não	vislumbrar	o	fumus,	INDEFIRO	o	pedido	liminar.	
(decisão	liminar,	cuja	cópia	do	documento	está	acostada	à	presente	petição)	

	
Ou	 seja,	 a	 Lei	 n.	13.021/2014,	 especialmente	 seus	 artigos	3º,	5º	e	6º,	

inciso	I,	 determina	 expressamente	 a	 necessidade	 da	 presença	 de	 farmacêutico	 para	
dispensário	de	medicamentos,	independentemente	da	quantidade	de	leitos!	E	isso	é	o	que	
se	almeja	com	o	presente	AI.	

	
Assim,	 conforme	 o	 entendimento	 da	 jurisprudência	 majoritária,	 não	

mais	 subsiste	a	polêmica	quanto	à	necessidade	ou	não	da	presença	de	 farmacêutico	em	
estabelecimento	de	dispensação	de	medicamentos,	após	a	entrada	em	vigor	da	Lei	supra	
mencionada,	ou	seja,	25	de	setembro	de	2014.	

	
Nesse	mesmo	sentido	é	o	brilhante	entendimento	do	Ministério	Público	

Federal,	 por	 meio	 da	 Procuradoria	 Regional	 da	 República	 da	 4ª	 Região,	 em	 parecer	
proferido	 no	 AGRAVO	 DE	 INSTRUMENTO	 nº	 5029824-42.2015.404.0000,	 onde	 litigam	 o	
Conselho	Regional	de	Farmácia	de	Santa	Catarina	e	o	INSTITUTO	DE	ENSINO	E	ASSISTÊNCIA	
SOCIAL	–	HOSPITALSALVATORIANO	DIVINO	SALVADOR	(DOC.	4),	verbis:	

	
“Quanto	ao	mérito,	aproveita	esta	instituição	ministerial	para	manifestar-se	
no	sentido	da	procedência	do	pedido	do	agravante.	
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Discute-se	aqui	a	necessidade	de	manutenção	de	profissional	 farmacêutico	
em	 “dispensário	 de	 medicamentos”	 de	 hospital	 como	 requisito	 para	 a	
emissão	de	Certificado	de	Regularidade	pelo	Conselho	Regional	de	Farmácia	
do	Estado	de	Santa	Catarina.	
Com	efeito,	de	acordo	com	os	conceitos	da	Lei	nº	5.991/73,	a	exigência	de	
contratação	de	 responsável	 técnico	devidamente	habilitado	 restringe-se	às	
farmácias	 e	 drogarias	 (artigos	 4º,	 inciso	 XIV,	 e	 19),	 não	 alcançando	 os	
dispensários	 de	 medicamentos,	 categoria	 em	 que	 se	 enquadra	 o	
departamento	responsável	pelo	fornecimento	de	medicamentos	integrante	
das	unidades	hospitalares.	
Ocorre	 que	 o	 conceito	 empregado	 (“dispensário	 de	 medicamentos”)	
somente	pode	ser	utilizado	quando	se	tratar	de	pequena	unidade	hospitalar,	
qual	 seja,	 com	 até	 50	 (cinquenta)	 	 leitos,	 	 conforme	 	 entendimento	 	 do		
Superior	 	 Tribunal	 	 de	 	 Justiça,	 	 citado	 nadecisão	 monocrática	 do	 MM.	
Relator	(evento	2).	
A	instituição	hospitalar	impetrante	do	mandamus	afirmou	contar	com	mais	
de	 100	 (cem)	 leitos,	 razão	 pela	 qual	 não	 possui	 um	 “dispensário	 de	
medicamentos”	 e	 sim	 uma	 farmácia,	 segundo	 os	 conceitos	 estabelecidos	
jurisprudencialmente.	
Além	disso,	a	novel	legislação	sobre	o	exercício	e	fiscalização	das	atividades	
farmacêuticas	 exige	 a	 presença	 do	 profissional	 farmacêutico	 nas	 unidades	
hospitalares	(Lei	nº	13.021/2014):	

Art.	 3o	 Farmácia	 é	 uma	 unidade	 de	 prestação	 de	 serviços	 destinada	 a	
prestar	assistência	farmacêutica,	assistência	à	saúde	e	orientação	sanitária	
individual	e	coletiva,	na	qual	se	processe	a	manipulação	e/ou	dispensação	de	
medicamentos	 magistrais,	 oficinais,	 farmacopeicos	 ou	 industrializados,	
cosméticos,	insumos	farmacêuticos,	produtos	farmacêuticos	e	correlatos.	
[…]	

Art.	 5o	 No	 âmbito	 da	 assistência	 farmacêutica,	 as	 farmácias	 de	 qualquer	
natureza	 requerem,	 obrigatoriamente,	 para	 seu	 funcionamento,	 a	
responsabilidade	e	a	assistência	técnica	de	farmacêutico	habilitado	na	forma	
da	lei.	
[…]	

Art.	 8o	 A	 farmácia	 privativa	 de	 unidade	 hospitalar	 ou	 similar	 destina-	 se	
exclusivamente	ao	atendimento	de	seus	usuários.	
Parágrafo	único.	Aplicam-se	às	farmácias	a	que	se	refere	o	caput	as	mesmas	
exigências	legais	previstas	para	as	farmácias	não	privativas	no	que	concerne	
a	 instalações,	 equipamentos,	 direção	 e	 desempenho	 técnico	 de	
farmacêuticos,	assim	como	ao	registro	em	Conselho	Regional	de	Farmácia.	
Nesse	compasso,	faz-se	necessária	a	presença	do	profissional	farmacêutico	
nas	farmácias	privativas	de	unidades	hospitalares,	bem	como	seu	registro	
junto	 ao	 Conselho	 Regional	 de	 Farmácia,	 merecendo	 provimento	 o	
presente	 agravo	 de	 instrumento	 para	 revogar	 a	 liminar	 proferida	 no	
mandado	de	segurança	originário.”	(Grifou-se)	

	
Percebam,	ínclitos	julgadores,	que	o	parecer	acima	transcrito	versa	ipsis	

litteris	acerca	do	tema	ora	discutido,	não	havendo,	portanto,	dúvida	acerca	da	necessidade	
de	reforma	da	decisão	liminar	guerreada.	
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Portanto,	não	há	como	prosperar	a	decisão	tomada	pelo	juízo	substituto	
de	 primeira	 instância,	 que,	 data	 maxima	 venia,	 em	 exame	 de	 cognição	 sumária,	 não	
observou	a	questão	com	a	cautela	e	responsabilidade	necessária.	Sendo,	portanto,	medida	
que	se	impõe	a	sua	reforma,	nos	termos	aqui	pretendidos.	

	
III.2	DA	COMPETÊNCIA	PARA	FISCALIZAR	DO	CRF/DF	

	
Tanto	quanto	o	 tópico	anterior,	 carece	de	 reforma	o	entendimento	do	

juízo	 a	 quo	 de	 restringir	 o	 campo	 de	 fiscalização	 do	 Conselho	 Regional	 de	 Farmácia	 do	
Distrito	 Federal	 exclusivamente	 aos	 estabelecimentos	 cuja	 atividade	 principal	 seja	
farmácia.	

	
Isso	porque,	a	medida	liminar	ora	guerreada	entendeu	ser	inadequada	a	

fiscalização	 (e	 autuações	 consequentes)	 do	 CRF/DF	 junto	 aos	 hospitalares	 privados,	 em	
razão	de	a	atividade-fim	neles	desempenhada	ser	a	“atividade	médica,	mesmo	que	estes	
possuam	dispensário	de	medicamentos	em	suas	dependências	e	ministrem	tais	fármacos”.		

	
Data	 venia,	 a	 manutenção	 de	 tal	 entendimento	 inviabilizaria	 por	

completo	a	o	exercício	da	 fiscalização	pelos	Conselhos	Profissionais	na	 grande	maioria	
dos	estabelecimentos	do	País.		

	
Se	 assim	 o	 fosse,	 indago	 a	 Vossas	 Excelências:	 qual	 seria	 o	

estabelecimento	 passível	 de	 fiscalização	 por	 parte	 do	 Conselho	 de	 Enfermagem	 (por	
exemplo),	 no	 intuito	 de	 fiscalizar	 se	 as	 atividades	 de	 competência	 privativa	 dos	
enfermeiros	 estão	 de	 fato	 sendo	 exercida	 por	 tais	 profissionais?	 Ora,	 se	 não	 puder	
fiscalizar	dentro	dos	hospitais,	tal	tarefa	seria	digna	de	um	espião	russo!	

	
O	mesmo	 questionamento	 supra	 se	 aplica	 aos	 Conselhos	 Profissionais	

de	 Psicologia,	 Odontologia,	 Fisioterapia,	 dentre	 tantos	 outros	 que	 tem	 de	 regular	 as	
atividades	e	desempenhos	de	profissionais	que	prestam	serviços	dentro	de	Hospitais.	

	
Em	que	pese	os	estabelecimentos	filiados	à	Agravada	exercerem	função	

precípua	de	medicina,	os	mesmos	necessitam	de	profissional	farmacêutico	para	funcionar,	
haja	 vista	 a	 dispensação	 de	 medicamentos	 ser	 competência	 privativa	 do	 farmacêutico.	
Verbis:	

	
DECRETO	 No	85.878,	 DE	 7	 DE	 ABRIL	 DE	 1981.	
Estabelece	normas	para	 execução	da	 Lei	 nº	 3.820,	 de	 11	de	novembro	de	
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1960,	 sobre	 o	 exercício	 da	 profissão	 de	 farmacêutico,	 e	 dá	 outras	
providências	
Art	1º	São	atribuições	privativas	dos	profissionais	farmacêuticos:	
I	 -	 desempenho	 de	 funções	 de	 dispensação	 ou	 manipulação	 de	 fórmulas	
magistrais	e	farmacopéicas,	quando	a	serviço	do	público	em	geral	ou	mesmo	
de	natureza	privada;	
(...)	(grifou-se)	

	
Ou	 seja,	 em	 que	 pese	 a	 natureza	 fundamental	 dos	 serviços	 prestados	

pela	 Agravada,	 é	 notória	 e	 indiscutível	 a	 necessidade	 de	 profissionais	 de	 farmácia	 na	
condução	dos	procedimentos.	

	
Com	 efeito,	 nos	 estabelecimentos	 filiados	 à	 Agravada,	 torna-se	

indispensável,	 não	 apenas	 a	 presença,	 mas	 o	 registro	 e	 habilitação	 do	 farmacêutico,	
conforme	determinação	da	Lei	24	da	Lei	3.820/60,	in	verbis:	

	
Art.	 24.	 -	 As	 empresas	 e	 estabelecimentos	 que	 exploram	 serviços	 para	 os	
quais	 são	 necessárias	 atividades	 de	 profissional	 farmacêutico	 deverão	
provar	 perante	 os	 Conselhos	 Federal	 e	 Regionais	 que	 essas	 atividades	 são	
exercidas	por	profissional	habilitado	e	registrado.	

	
Na	 mesma	 esteira,	 tem-se	 que	 o	 Conselho	 Regional	 de	 Farmácia	 é	

responsável	pela	garantia	do	regular	exercício	da	profissão	de	farmacêutico,	in	verbis:	
	

Art.	 10.	 -	 As	 atribuições	 dos	 Conselhos	 Regionais	 são	 as	 seguintes:	 a)	
registrar	os	profissionais	de	acordo	com	a	presente	 lei	e	expedir	a	carteira	
profissional;	
(...)	
c)	 fiscalizar	 o	 exercício	 da	profissão,	 impedindo	e	 punindo	 as	 infrações	 à	
lei,	 bem	 como	 enviando	 às	 autoridades	 competentes	 relatórios	
documentados	sobre	os	fatos	que	apurarem	e	cuja	solução	não	seja	de	sua	
alçada;	(grifou-se)	

	
	 Ademais,	assim	como	os	já	mencionados	artigos	da	Lei	13.021/14,	a	

Lei	 5.991/73	 prevê	 que	 a	 farmácia	 e	 drogaria	 terão	 que	 contratar	 responsável	 técnico	
farmacêutico	durante	todo	o	horário	de	funcionamento,	senão	vejamos:	

	
Art.	 15	 -	A	 farmácia	 e	 a	drogaria	 terão,	obrigatoriamente,	 a	 assistência	de	
técnico	responsável,	inscrito	no	Conselho	Regional	de	Farmácia,	na	forma	da	
lei.	
§	 1º	 -	 A	 presença	 do	 técnico	 responsável	 será	 obrigatória	 durante	 todo	 o	
horário	de	funcionamento	do	estabelecimento.	

	
Desta	 feita,	 o	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 firmou	 entendimento	

ratificando	o	texto	legal	através	do	enunciado	da	Súmula	561,	in	verbis:	
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Súmula	561	-	STJ	
Os	Conselhos	Regionais	de	Farmácia	possuem	atribuição	para	
fiscalizar	 e	 autuar	 as	 farmácias	 e	 drogarias	 quanto	 ao	
cumprimento	da	exigência	de	manter	profissional	legalmente	
habilitado	 (farmacêutico)	 durante	 todo	 o	 período	 de	
funcionamento	dos	respectivos	estabelecimentos.	

	
Outrossim,	 como	 já	 ficou	 demonstrado	 alhures,	 a	 Lei	 13.021/14	

encampou	 ao	 conceito	 de	 farmácia	 também	 os	 dispensários	 de	 medicamentos	 de	
unidades	 hospitalares,	 em	 texto	 expresso	 e	 taxativo.	 Dessa	 feita,	 a	 súmula	 acima	
mencionada	não	pode	olvidar	as	farmácias	hospitalares.	

	 	
Ademais,	 como	 não	 poderia	 ser	 diferente,	 haja	 vista	 a	 questão	 já	 se	

encontrar	 inclusive	 sumulada,	 a	 jurisprudência	 é	 clara	no	 sentido	de	que	a	 competência	
para	fiscalizar	a	presença	de	farmacêutico	responsável	técnico	nos	mais	diversos	tipos	de	
estabelecimentos	é	do	Conselho	Regional	de	Farmácia	respectivo,	senão	vejamos:	(grifei)	

	
APELACAO/REEXAME	 NECESSARIO	 Nº	 0026403-15.2003.4.03.6100/SP	
2003.61.00.026403-0/SP	
RELATOR	 :	 Desembargador	 Federal	 MARCELO	 SARAIVA	
APELANTE	 :	 CONSELHO	 REGIONAL	 DE	 FARMACIA	 DO	 ESTADO	 DE	 SAO	
PAULO	 CRF/SPADVOGADO	 :	 SP163674	 SIMONE	 APARECIDA	 DELATORRE	
APELADO	 (A)	 :	 INSTITUTO	 RADIUM	 CAMPINAS	 S/C	 LTDA	
ADVOGADO	 :	 SP070177	 PAULO	 ROBERTO	 BENASSE	 e	 outro	 (a)	
REMETENTE	 :	 JUIZO	 FEDERAL	 DA	 2	 VARA	 DE	 SAO	 PAULO1ª	 SSJ>SP	
EMENTA	 ADMINISTRATIVO.	 MANDADO	 DE	 SEGURANCA.	 CONSELHO	
REGIONAL	 DE	 FARMACIA	 (CRF).	 FARMACIA	 HOSPITALAR	 DESTINADA	 A	
PRESTACAO	 DE	 SERVICOS	 DE	 ONCOLOGIA.	 MANIPULACAO	 DE	
MEDICAMENTOS.	 PRESENCA	DE	 FARMACEUTICO	TECNICO	RESPONSAVEL.	
EXIGIBILIDADE.	 I.	 Estabelecimento	 pertencente	 ao	 hospital	 que	 tem	 por	
objeto	 serviços	 médicos	 especializados	 no	 campo	 da	 terapêutica	 que	
compreende	o	uso	de	radiações	ionizantes	de	qualquer	natureza	na	area	de	
diagnostico	 oncológicos	 e	 tem	 como	 funções	 administração	 de	 droga	
antineoplastica	 e	manipulação	 das	mesmas,	 tem	 necessidade	 da	 presença	
de	 farmacêutico	 técnico	 responsável	 em	 seus	 quadro,	 nos	 termos	 das	
exigências	 contidas	nas	normas	previstas	no	 art.	 15	da	 Lei	 nº	 5.991/73.	 II.	
Apelação	 e	 Remessa	 Oficial	 providas.	 ACORDAO	 Vistos	 e	 relatados	 estes	
autos	em	que	são	partes	as	acima	indicadas,	decide	a	Egrégia	Quarta	Turma	
do	 Tribunal	 Regional	 Federal	 da	 3ª	 Região,	 por	 unanimidade,	 dar	
provimento	a	apelação	e	a	 remessa	oficial,	nos	 termos	do	 relatório	e	voto	
que	ficam	fazendo	parte	integrante	do	presente	julgado.	SAO	PAULO,	06	de	
julho	de	2016.	MARCELO	SARAIVA	Desembargador	Federal	Relator		
PROCESSUAL	 CIVIL	 E	 ADMINISTRATIVO.	 EMBARGOS	 À	 EXECUÇÃO	 FISCAL.	
CONSELHO	 REGIONAL	 DE	 FARMÁCIA-	 CRF.	 COMPETÊNCIA.	 RESPONSÁVEL	
TÉCNICO.	 MULTA.	 VINCULAÇÃO	 AO	 SALÁRIO-MÍNIMO.	 LEGALIDADE.	 1.	 A	
competência	para	autuar	e	multar	os	estabelecimentos	infratores,	se	não	
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mantêm	 técnicos	 farmacêuticos	 durante	 todo	 o	 período	 de	
funcionamento,	 é	 do	 Conselho	 Regional	 de	 Farmácia.	 2.	 A	 Vigilância	
Sanitária	 e	 o	 Conselho	 Regional	 de	 Farmácia	 possuem	 focos	 distintos:	 o	
primeiro,	tem	o	controle	sanitário	do	comércio	de	produtos	farmacêuticos;	
o	 segundo,	 a	 fiscalização	 do	 exercício	 profissional,	 com	 a	 proteção	 da	
saúde	pública.	 3.	Hipótese	 em	que	é	 irrelevante	que	o	 embargante	 tenha	
responsável	técnico	registrado	no	CRF,	porque	ele	não	está	sendo	multado	
pela	 falta	 de	 responsável	 registrado,	 mas	 pelo	 funcionamento	 sem	 o	
acompanhamento	 desse	 responsável	 em	 períodos	 determinados.	 4.	 O	 art.	
15,	 §	 1º,	 da	 Lei	 5.991/73	diz	 que	 "a	presença	do	 técnico	 responsável	 será	
obrigatória	durante	todo	o	horário	de	funcionamento	do	estabelecimento".	
A	 norma	 é	 claríssima,	 no	 sentido	 de	 que	 o	 estabelecimento	 não	 pode	
funcionar	 sem	a	presença	de	 responsável	 técnico.	 5.	A	 vedação	 inserta	na	
Lei	 nº	 6.205/75,	 dirigida	 à	 vinculação	 de	 valores	 monetários	 ao	 salário-
mínimo,	não	 se	aplica	em	relação	às	multas	aplicadas	pelo	CRF,	pois	estas	
são	sanções	pecuniárias.	6.	De	acordo	com	o	art.	1º	da	Lei	5.724/71,	a	multa	
deve	 ser	 aplicada	 no	 valor	 de	 01	 a	 03	 salários	mínimos,	 não	 podendo	 ser	
majorada	quando	 ausente	 reincidência	 da	 farmácia,	 sob	pena	de	nulidade	
do	título	executivo.	
	(TRF-4	 -	AC:	2380	SC	2008.72.01.002380-4,	Relator:	 FERNANDO	QUADROS	
DA	 SILVA,	 Data	 de	 Julgamento:	 05/04/2011,	 	 TERCEIRA	 TURMA,	 Data	 de	
Publicação:	D.E.	08/04/2011)	

	
TRIBUTÁRIO.	EMBARGOS	À	EXECUÇÃO	FISCAL.	MULTAS.	ART.	24	DA	LEI	Nº	
3.820/1960.	 AUSÊNCIA	 DE	 RESPONSÁVEL	 TÉCNICO	 PERANTE	 O	 CRF.	
CONSELHO	 REGIONAL	 DE	 FARMÁCIA.	 COMPETÊNCIA.	 CDA.	 NULIDADE.	
AUSÊNCIA.	1.	Não	 conhecimento	do	apelo	quanto	à	alegação	 concernente	
ao	 cerceamento	do	direito	 ao	 contraditório	 e	 à	 ampla	defesa,	 por	não	 ter	
sido	 a	 embargante	 cientificada	 dos	 autos	 de	 infração	 e	 da	 imposição	 das	
multas	em	cobrança,	bem	como	quanto	à	arguição	relacionada	aos	valores	
constantes	das	CDA's	nº	19760/00	e	19761/00,	fundamentados	no	artigo	22,	
parágrafo	único,	da	Lei	nº	3.820/1960,	por	configurarem	inovação	em	sede	
recursal,	 visto	 que	 tais	 questões	 não	 foram	 suscitadas	 na	 exordial	 e,	 por	
conseguinte,	 não	 foram	 objeto	 da	 sentença.	 2.	 O	 Conselho	 Regional	 de	
Farmácia	 detém	 competência	 para	 fiscalizar	 e	 aplicar	 sanções	 aos	
estabelecimentos	de	acordo	com	o	disposto	no	art.	24,	da	Lei	n.	3.820/60,	
sem	prejuízo	da	competência	concorrente	dos	Órgãos	de	Vigilância	 locais	
fixada	pelo	art.	44,	da	Lei	n.	5991/1973	(inteligência	dos	arts.	23,	II	e	24,	XII	
da	CF).	 3.	 Rejeitada	 a	 alegação	de	nulidade	das	Certidões	de	Dívida	Ativa,	
porquanto	trazem	em	seu	bojo	o	número	da	Notificação	para	Recolhimento	
da	 Multa,	 os	 valores	 da	 multa,	 dos	 juros	 e	 da	 correção	 monetária	 e	 o	
fundamento	 legal	 embasador	 da	 penalidade	 aplicada,	 conferindo	 à	
executada	 meios	 para	 identificar	 a	 origem	 do	 débito	 e	 impugnar	 sua	
cobrança.	4.	Não	merece	prosperar	o	argumento	de	que	CDA	é	nula	por	não	
mencionar	 o	 nome	 do	 corresponsável	 pelo	 débito,	 pois	 a	 execução	 foi	
proposta	contra	a	pessoa	jurídica,	sendo	que	a	inclusão	de	sócio	somente	é	
possível	nos	casos	previstos	em	lei.	5.	À	época	das	autuações	realizadas	pelo	
embargado,	 não	 dispunha	 a	 embargante	 de	 responsável	 técnico	
farmacêutico	 devidamente	 registrado	 perante	 o	 Conselho	 Regional	 de	
Farmácia.	 Dessa	 maneira,	 não	 há	 como	 se	 afastar	 a	 cobrança	 das	 multas	
aplicadas	com	fundamento	no	artigo	24	da	Lei	nº	3.820/1960,	considerando	
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que	 o	 CRF	 tem	 o	 poder-dever	 de	 autuar	 e	 aplicar	 sanções	 ao	
estabelecimento,	 não	 podendo	 dele	 se	 escusar,	 sob	 pena	 de	
descumprimento	de	dever	legal.	6.	Apelação	não	provida.	
	(TRF-3	 -	 AC:	 31298	 SP	 0031298-83.2008.4.03.9999,	 Relator:	
DESEMBARGADOR	 FEDERAL	 MÁRCIO	 MORAES,	 Data	 de	 Julgamento:	
14/11/2013,		TERCEIRA	TURMA,	)	

	
PROCESSUAL	CIVIL	E	ADMINISTRATIVO.	CRF/MA	-	MULTA	ADMINISTRATIVA.	
COMPETÊNCIA	 DO	 CONSELHO	 PROFISSIONAL	 PARA	 MULTAR	
ESTABELECIMENTOS	FARMACÊUTICOS	QUE	DESRESPEITEM	O	DISPOSTO	NA	
LEI	N.	3.820/60.	VALOR	DA	MULTA.	1.	A	Lei	n.	3.820,	de	11/11/1960,	que	
criou	 os	 Conselhos	 Regionais	 de	 Farmácia,	 a	 eles	 atribuiu	 competência	
para	 fiscalizar	 as	 atividades	 profissionais	 farmacêuticas	 (art.	 1º)	 e	 para	
multar	 os	 estabelecimentos	 que	 desrespeitem	 as	 normas	 de	
funcionamento	 (art.	 24).	 Não	 há	 falar,	 então,	 em	 ilegitimidade	 ativa	 da	
autarquia	 para	 cobrar	 o	 quantum	devido.	 Jurisprudência	 desta	 Corte	 e	 do	
STJ.	2.	A	Resolução	nº	225/91,	do	Conselho	Federal	de	Farmácia,	não	pode	
fixar	valores	superiores	a	03	salários	mínimos	ou	o	dobro	para	reincidentes,	
ou	seja,	não	pode	alterar	o	valor	da	multa	 instituída	pelo	parágrafo	único,	
art.	24,	da	Lei	3.820/60,	sob	pena	de	violar	o	princípio	da	legalidade,	vez	que	
os	valores	cobrados	pelo	Conselho	Regional	de	Farmácia	devem	permanecer	
dentro	 dos	 padrões	 delimitados	 por	 Lei,	 a	 quem	 cabe	 a	 descrição	 de	
infrações	 e	 cominação	 de	 penas.	 Precedentes	 desta	 Corte.	 3.	 In	 casu,	 a	
multa	 aplicada	 foi	 fixada	 em	 R$	 1.013,57	 (mil	 e	 treze	 reais	 e	 cinqüenta	 e	
sete	 centavos),	 fora,	 portanto,	 dos	 limites	 de	 01	 a	 03	 salários	 mínimos	
previstos	 pelo	 art.	 1.º	 da	 Lei	 n.º	 5.724/71,	 já	 que	 à	 época	 dos	 fatos	
(dezembro	 de	 1997),	 o	 salário	mínimo	 vigente	 era	 de	 R$	 120,00	 (cento	 e	
vinte	reais).	4.Apelação	parcialmente	provida.	
	(TRF-1	-	AC:	39755	MA	0039755-66.2000.4.01.0000,	Relator:	JUIZ	FEDERAL	
WILSON	 ALVES	 DE	 SOUZA,	 Data	 de	 Julgamento:	 10/07/2012,	 	 5ª	 TURMA	
SUPLEMENTAR,	Data	de	Publicação:	e-DJF1	p.920	de	20/07/2012)	

	
Diante	 da	 vasta	 legislação	 supracitada,	 bem	 como	 dos	 entendimentos	

jurisprudenciais	 colacionados,	 resta	 evidente	 que	 o	 profissional	 farmacêutico	 é	
indispensável	para	a	 regular	atividade	dos	hospitais,	haja	vista	se	 tratarem	de	atividades	
complementares	 e	 indissociáveis,	 sendo,	 por	 conseguinte,	 indiscutível	 a	 competência	 do	
CRF/DF	 para	 fiscalizar	 os	 estabelecimentos	 filiados	 à	 Agravada,	 sob	 pena	 de	 não	 haver	
fiscalização	 alguma	 quanto	 ao	 exercício	 profissional	 privativo	 dentro	 dos	 hospitais,	
aumentando	 assim	 o	 risco	 de	 uma	 fatalidade	 decorrente	 da	 má	 dispensação	 de	
medicamentos,	sem	considerar	a	violação	expressa	de	dispositivos	legais.	

	
Por	fim,	Excelências,	insta	salientar	que	a	decisão	ora	agravada	usurpa	a	

competência	conferida	por	Lei	Federal	à	Agravante,	além	de	impedir	que	o	CRF/DF	exerça	
uma	 de	 suas	 principais	 atribuições,	 qual	 seja:	 ente	 fiscalizador,	 que	 faz	 as	 vezes	 da	
Administração	Pública	com	o	fito	de	assegurar,	dentre	outros,	o	atendimento	adequado	à	
população.		
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III.3	Da	Necessidade	de	Registro	das	Farmácias	Hospitalares	Junto	ao	CRF/DF	
	
Aproveitando-se	 ainda	 do	 gancho	 dado	 pelo	 parecer	 da	 procuradoria	

colacionado	alhures,	urge	necessária	a	manutenção	de	registro	das	farmácias	privativas	de	
unidades	hospitalares	junto	ao	CRF/DF	(DOC.	4).	Verbis:	

	
“Nesse	compasso,	 faz-se	necessária	a	presença	do	profissional	 farmacêutico	
nas	 farmácias	 privativas	 de	 unidades	 hospitalares,	 bem	 como	 seu	 registro	
junto	ao	Conselho	Regional	de	Farmácia,	merecendo	provimento	o	presente	
agravo	 de	 instrumento	 para	 revogar	 a	 liminar	 proferida	 no	 mandado	 de	
segurança	originário.”	(grifou-se)	

	
Uma	 vez	 demonstrada	 a	 patente	 necessidade	 dos	 estabelecimentos	

manterem	 profissionais	 farmacêuticos	 devidamente	 registrados	 e	 habilitados	 perante	 o	
CRF/DF	 durante	 todo	 o	 seu	 horário	 de	 funcionamento,	 bem	 como	 a	 competência	
fiscalizatória	deste,	evidente	e	natural	a	necessidade	de	registro.		

	
Notem,	 excelências,	 que	 a	 Impetrante	 não	 busca	 com	 o	 famigerado	

registro	 a	 arrecadação	 das	 anuidades.	 Nem	 por	 um	 instante!	 Há	 anos	 o	 CRF/DF	 não	
cobra	mais	anuidade	dos	estabelecimentos	cuja	atividade	principal	não	seja	farmácia,	no	
seu	conceito	mais	amplo.	

	
Noutras	palavras,	a	 intenção	da	Agravante	é	fazer	valer	os	ditames	das	

Leis	 3.820/60,	 5.991/73	 e	 13.021/14,	 sem	 qualquer	 prejuízo	 pecuniário	 ou	 de	 qualquer	
espécie	para	os	filiados	da	Agravada,	mediante	o	necessário	registro	dos	estabelecimentos	
perante	o	CRF/DF.		

	
Diante	 de	 tudo	 o	 que	 fora	 exposto	 acima,	 requer	 seja	 reformada	 a	

decisão	 liminar	 vergastada,	 também	 no	 ponto	 em	 que	 desobriga	 os	 estabelecimentos	
filiados	à	Impetrada	a	manterem	registro	perante	o	CRF/DF.	

	
III.4	DO	PERIGO	NA	DEMORA	

	
Conforme	já	demonstrado	alhures,	os	já	mencionados	dispositivos	legais	

que	 versam	 sobre	 a	 necessidade	 de	 registro	 dos	 estabelecimentos	 hospitalares	 que	
possuam	 farmácia	 privativa	 em	 sua	 estrutura	 (Lei.	 3.820/60),	 da	 necessidade	 de	
manutenção	 de	 profissional	 farmacêutico	 durante	 todo	 o	 período	 de	 funcionamento	 do	
dispensário	 (Leis	 13.021/14	 e	 5.991/73),	 e	 da	 competência	 fiscalizatória	 dos	 Conselhos	
Regionais	de	Farmácia,	visam	exclusivamente	o	bem	estar	da	população,	garantindo-lhes	a	
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tão	 perseguida	 Assistência	 Plena,	 e	 busca	 a	 todo	 custo	 evitar	 novas	 tragédias	 causadas	
pela	má	dispensação	de	medicamentos.	

	
Ainda,	a	própria	Lei	13.021/14	traz	em	seu	texto	a	responsabilidade	do	

Estado	em	se	fazer	cumprir	a	Assistência	Plena,	pormenorizadamente	estruturada	no	bojo	
do	texto	do	mencionado	dispositivo	legal,	especificamente	nos	seus	arts.	2º	e	4º.	Vejamos:		

	
Art.	 2o	 Entende-se	 por	 assistência	 farmacêutica	 o	 conjunto	 de	 ações	 e	 de	
serviços	 que	 visem	 a	 assegurar	 a	 assistência	 terapêutica	 integral	 e	 a	
promoção,	 a	 proteção	 e	 a	 recuperação	 da	 saúde	 nos	 estabelecimentos	
públicos	 e	 privados	 que	 desempenhem	 atividades	 farmacêuticas,	 tendo	 o	
medicamento	como	 insumo	essencial	e	 visando	ao	 seu	acesso	e	ao	 seu	uso	
racional.		
Art.	 4o	 É	 responsabilidade	 do	 poder	 público	 assegurar	 a	 assistência	
farmacêutica,	segundo	os	princípios	e	diretrizes	do	Sistema	Único	de	Saúde,	
de	universalidade,	equidade	e	integralidade.			
	

Nesses	termos,	a	manutenção	da	medida	liminar	vergastada	causa	risco	
iminente	à	população	do	Distrito	Federal,	que	deve	ser	combatido	a	todo	custo	pelo	poder	
público,	nos	termos	da	lei!		

	
Enquanto	 a	 decisão	 vigorar,	 todos	 estarão	 sujeitos	 a	 receber	 óleo	

mineral	na	veia	(conforme	noticiado	na	matéria	jornalística	acima	colacionada	e	acostada	
ao	presente	agravo	no	DOC.	3),	ao	invés	de	um	simples	soro!	

	
Patente,	portanto,	o	perigo	na	demora!	
	

III.5	DA	FUMAÇA	DO	DIREITO	
	
A	fumaça	do	bom	direito	é	indiscutível	no	presente	caso,	ao	passo	que	a	

decisão	 guerreada	 viola	 não	 um,	 mas	 três	 leis	 federais	 (Lei.	 3.820/60,	 13.021/14	 e	
5.991/73),	cujo	judiciário	tem	o	dever	de	zelar	e	fazê-las	valer	a	qualquer	preço.	

	
Ademais,	Excelências,	insta	salientar	que	a	decisão	ora	agravada	usurpa	

a	 competência	 conferida	 por	 Lei	 Federal	 à	 Agravante,	 além	 de	 impedir	 que	 o	 CRF/DF	
exerça	uma	de	suas	principais	atividades,	qual	seja:	ente	 fiscalizador	que	 faz	as	vezes	da	
Administração	Pública	com	o	fito	de	assegurar,	dentre	outros,	o	atendimento	adequado	à	
população.	
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IV	-	DOS	PEDIDOS	
	

Ante	o	exposto,	e	preenchidos	os	requisitos	exigidos	pelos	artigos	1.015,	
1.019,	 inciso	 I,	 e	 1.012,	 parágrafo	 4º,	 do	 Código	 de	 Processo	 Civil,	 vem	 a	 Agravante	
requerer	que	Vossas	Excelências:	

	
a)	reformem,	em	sede	de	antecipação	de	tutela,	a	decisão	interlocutória	
atacada,	 deferindo	 totalmente	 a	 pretensão	 recursal,	 tendo	 em	 vista	 a	
evidente	 existência	 de	 Periculum	 In	 Mora,	 de	 Fumus	 Boni	 Juris	 e	 em	
razão	de	ser	plenamente	possível,	a	qualquer	instante,	a	reversibilidade	
da	 medida,	 reestabelecendo	 assim	 o	 direito	 de	 a	 Agravada	 exigir,	
fiscalizar	e	autuar	todas	os	estabelecimentos	filiados	à	Agravada,	bem	
como	 que	 reestabeleçam	 a	 necessidade	 de	 registro	 de	 tais	
estabelecimentos	perante	o	CRF/DF	-	mediante	o	NÃO	pagamento	de	
anuidade;	
	
b)	 Caso	 entendam	 pela	 necessidade	 de	melhor	 analise	 dos	 fatos,	 que	
atribuam	 ao	 presente	 recurso	 o	 efeito	 suspensivo	 previsto	 no	 art.	
1.019,	 I	 do	NCPC,	e	que,	nesse	 caso,	determine	a	 intimação	eletrônica	
do	 MP,	 para	 que	 se	 manifeste	 dentro	 do	 prazo	 legal	 que	 lhe	 é	
concedido.	
	

Nesses	termos,	pede	deferimento.	
	
Brasília/DF,	13	de	fevereiro	de	2017	
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