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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - X/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 20 de maio de 2019 – 
14h30min às 20h15min (término previsto) 

 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 
Alberi Adolfo Feltrin 
Aline Andrea da Cunha 
Anaí Maria Raymundo Belleza 
Daniela Correa Camacho (Conselheira Suplente) 
Luciana Alves Legg 
Luciana Carvalho Fernandes 
Luiz Henrique Lodi 
Maria Letícia Raupp dos Santos 
Maurício Schuler Nin  
Rafaela de Oliveira 
Renato Vianna 
Roseli da Silva Richter 
Silvana de Vargas Furquim 
Suélen de Souza Pando 
Tarso Bortolini 

CONSELHEIROS FEDERAIS CONVIDADOS: 
Josué Schostack – Efetivo 
William Peres – Suplente 
 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 
 

CONVIDADOS: 
Sindifars –  
Sinprofar –   
Anfarmag –  
Sbac –  
Afargs –  
Funcionários – 
Grupos de Trabalho Técnico –  

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  
Carlos Augusto Gaiger Xavier (Conselheiro Suplente) 
Maria Rozário Bica (Conselheira Suplente) 

 
– PAUTA DA SESSÃO – 

 
01 – PROCESSOS ÉTICOS PROFISSIONAIS: 14h30min – 18h30min  
 
02 – RELATO INTEGRADO 2018: 18h40min – 19h 
 
03 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA III DE 04/02/2019: 19h – 19h05min 
 
04 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA IV DE 18/02/2019: 19h05min – 19h10min 
 
05 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 19h10min – 19h15min  
  
06 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 19h15min – 19h20min 
 
07 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 19h20min – 20h15min 
 
08 – COMUNICAÇÕES:  
08.1 Da Diretoria: 
08.2 Dos Conselheiros Federais: 
08.3 Dos Conselheiros Regionais: 
08.4 Aniversários: 21/05 - Josué Schostack 
08.5 Agendas de eventos: de 20 de Maio a 03 de Junho de 2019: 
 

1. Qualificação em Serviços Farmacêuticos 
Data: 23 e 24 de maio 
Horário: 09h às 17h 
Local: Lajeado/RS: Univates (Rua Avelino Talini, 171 - Bairro Universitário) 
 
2. Farmacêutico na Praça – Lajeado 
Data: 25 de maio 
Horário: Das 08h às 13h 
Local: Parque dos Dick 
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3. Curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis – Módulo 1 
Data: 28 de maio 
Horário: Das 09h às 18h 
Local: Ijuí/RS: Unijuí - Laboratório de Habilidades (R. do Comércio, 3000 - Universitário)  

 
4. Aplicação de Vacinas: aspectos legais  
Data: 29 de maio  
Horário: Das 19h15min às 21h 
Local: Santa Rosa/RS: Auditório do NEP - Núcleo de Ensino e Pesquisa/FUMSSAR - (Av. Santa Cruz, 33, Centro) 
 
5. Contraceptivos hormonais e a importância da orientação farmacêutica  
Data: 30 de maio  
Horário: Das 19h às 21h 
Local: Ijuí/RS:  Unijuí - Centro de Eventos (R. do Comércio, 3000 – Universitário) 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 

05 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS: 
 

 
5.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Mariana Sabo Fernandes UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - 
UNIPAMPA Uruguaiana 

2 Nadine Lysyk Funk UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

3 Jessie Cavalcante Souza UNIVÁS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ Passo Fundo 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
 

5.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 
 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Miriam Goncalves Oliveira FASI - FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA São Leopoldo 

2 Allana Strelow Fonseca UFPEL - Universidade Federal de Pelotas São Lourenço do Sul 

3 Roberta Suriz Petitemberte IPA - Centro Universitário Metodista Porto Alegre 

4 Maria Lucia Garcia Dutra UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pinheiro Machado 

5 Francine Cappelli Mussoi UCS - Universidade de Caxias do Sul Caxias do Sul 

6 Pamela Goncalves da Silva UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas 

7 Rodrigo Dalla Pozza Beck URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS 
MISSÕES Giruá 

8 Lenise Maria Spies FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE Bom Princípio 

9 Julia Oberto Valandro UNICRUZ - Universidade de Cruz Alta Crissiumal 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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 5.3 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Laressa de Lima Amancio FAMINAS-BH - FACULDADE DE MINAS BH Gravataí 

2 Gabriel Vieira Leal FAEMA - Fac. de Educ. e Meio Ambiente Gravataí 

3 Taila Francieli da Silva UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Paverama 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

5.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 
 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Nelson Nogueira Soares CRF-AM 

2 Nilva Marcela Reis Batista CRF-GO 

3 Thais Alana dos Santos Silva 
 

 
CRF-AM 

4 Ana Paula Balbino de Freitas Ferreira CRF-GO 

5 Thais Rosso Duarte CRF-PA 

6 Aparecida Martins da Silva  
CRF-AM 

7 Franciele Pereira Costa Silva CRF-MG 

8 Karoline Anne de Araújo Macedo CRF-RN 

9 Joao Augusto Osorio Brandao CRF-SP 

10 Nilton Rosa de Lima CRF-MS 

11 Nancy Alves Braga Gehlen CRF-SC 

12 Analuísa Patias Ceolin CRF-SC 

13 Karen Ritielle Rodrigues da Cunha CRF-GO 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
5.5 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por Cancelamento em outro Regional – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Liziane Dawies Chitolina CRF-MS 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
5.6 – Inscrição Provisória de Farmacêutico: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Ingrid Rocha Santos FACID - Faculdade Integral Diferencial Caxias do Sul 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
5.7 – Inscrição Provisória de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Denise Marques Demetriuk FAMA - Faculdade Metropolitana de Anápolis Lagoa Vermelha 

2 Danielle Christinne Tres FAMA - Faculdade Metropolitana de Anápolis Lagoa Vermelha 
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3 Adenilson Dias de Souza FAMA - Faculdade Metropolitana de Anápolis Lagoa Vermelha 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
 
5.8 – Inscrição Provisória de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Emoisa Lima da Cruz CRF-GO 

2 Lucas Marques Arantes CRF-GO 

3 Luã Sousa Viana CRF-MA 

4 Kairo dos Santos CRF-PI 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

   
5.9 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 

 NOME MUNICÍPIO 

1 Rosa Mayr Prestes da Costa Passo Fundo 

2 Luiz Nazir Romero Santa Maria 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

  
5.10 – Reinscrição de Farmacêutico: 

 INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 16640 Juliane Mattiazzi Santa Maria 

2 8447 Márcia Bordin Vilela Pelotas 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
5.11 – Reinscrição de Farmacêutico – Ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 7136 Cristiane Franco Codevilla Santa Maria 

2 6315 Lilian Fatima Dreher Da Silva Porto Alegre 

3 6649 Lucia Terra Seibt Garcia Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
5.12 – Baixa de Farmacêutico: 

 INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO VOTO 
RELATOR 

1 I-8626 Franciane Ferrari Não irá exercer a profissão farmacêutica Bento Gonçalves Deferido 

2 I-15852 Luisa Mulazzani 
Machado Não irá exercer a profissão farmacêutica Santa Maria Deferido 

3 I-8226 Analigia Lara Almeida Não irá exercer a profissão farmacêutica Porto Alegre Deferido 

4 I-13075 Carla de Lima Medeiros Não irá exercer a profissão farmacêutica Santa Maria Deferido 

5 I-6753 Cassiandra Gradaschi Não irá exercer a profissão farmacêutica Porto Alegre Deferido 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
 



 

5 
 

5.13 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 
 INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 549252 Rodrigo Teixeira Santiago CRF-PA 

2 548031 Isadora Alves Lustosa CRF-GO 

3 I-17971 Jeany Bueno Faria CRF-GO 

4 548458 Jessica Alves Santos CRF-GO 

5 549427 Maira Aparecida Silva CRF-GO 

6 548118 Diego Henrique Bet Alves CRF-SC 

7 I-11558 Genara dos Santos CRF-SC 

8 I-17576 Guilherme Cantini Espindola CRF-SC 

9 I-16045 Bruna Duarte de Oliveira CRF-SC 

10 I-11738 Jassiara Morais da Rosa CRF-SC 

11 535383 Aline Antunes Maciel Bortoluzzi CRF-SC 

12 520799 Thamires Chagas da Rosa CRF-SC 

13 I-17546 Evelyn Lisboa dos Santos CRF-SC 

14 I-13578 Mariana Nogueira Ayub CRF-SP 

15 549415 Rosangela dos Santos Pupulin CRF-SP 

16 I-17639 Edna Pereira Lopes CRF-SP 

17 535293 Edna Aparecida Pereira de Souza CRF-SP 

18 549275 Fabiana Neves Silva CRF-SP 

19 I-18703 Renan Feitosa Corlett CRF-SC 

20 550163 Isadora Lima de Freitas CRF-MG 

21 548125 Cíntia Valéria de Souza Gonçalves CRF-MG 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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ANEXO 2 
 
 
 

06 – PROCESSOS DE EMPRESAS: 
 
 

6.1 – Solicitação de Registro de Empresas: 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 538296 Ziegler & Sartori Ltda Mais Brasil Drogaria Santiago Carolina Ziegler Ribeiro I-19088 

2 538102 Duro e Miranda e Cia 
Ltda 

Laboratório Santa 
Rita de Cássia 

Posto de 
Coleta Passo Fundo Camila da Silva Lizot I-550022 

3 538275 Mateus Julio Bandeira Casa Bonita Drogaria São Valério do 
Sul MIcheli Dalive Bandeira I-14819 

4 538148 
Superintendência dos 

Serviços 
Penitenciários 

SUSEPE 
Central de 

Abastecimento 
Farmacêutico 

Porto Alegre Vanessa Freitas Rodrigues I-8260 

5 538299 Ipiranga Futebol Clube Não informado Piscina Frederico 
Westphalen Jordani Marin I-7329 

6 538182 Hospital Nossa Sra. 
da Conceição S.A. 

Hospital Nossa 
Sra. da Conceição

Farmácia 
Pública Porto Alegre 

Alberi Adolfo Feltrin 
 

Marcos Samaroni da Silveira 

I-3809 

I-10674 

7 538233 Município de Viamão Não informado Farmácia 
Pública Viamão 

Luciana Acosta Margoni 
 

Salma Vargas da Silva 

I-5723 

I-13262 

8 538345 SB Comércio de 
Medicamentos Ltda Agafarma Drogaria Arroio do Meio Josiane de Souza Ferreira I-10862 

9 538352 P. P. D. Saint Pierre - 
Armazenamento Não informado 

Logística de 
Medicamentos 

e Produtos 
para Saúde 

Porto Alegre Cristine Sprenger de Freitas 
Tscheika I-6936 

10 538365 Maria Lucia Gomes 
Carneiro 

Maria Cordeiro 
Estética e Bem 

Estar 

Consultório 
Estética Rio Grande Maria Lucia Gomes Carneiro 550491 

11 538274 
Pio Sodalicio das 

Damas de Caridade 
de Caxias do Sul 

Farmácia Incan Drogaria Caxias do Sul Dircelene Lunardi I-9079 

 
 

  
6.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum: 

  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 538217 Ricardo Schuch 
Andre Drogajunior Drogaria Pelotas Ricardo Schuch Andre 549828 

2 538136 Laboratório 
Veranense Ltda Não informado Posto de Coleta Veranópolis Alex Villanova I-6096 
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3 538001 

Josiele Gomes 
Comércio de 

Medicamentos e 
Perfumaria Eireli 

Farmácia do 
Passeio Drogaria Sapucaia do Sul 

Andrey Rodrigues Pêgo 

Carlos Roni Acosta Fonseca 

I-17635 
 

I-11173 

4 538259 Farmácia Linha 
Imperial Ltda Não informado Drogaria Nova Petrópolis Josie Elisabete Reisdoerfer I-16585 

5   538306 Cooperativa Languiru 
Ltda 

 Farmácia 
Languiru Drogaria Teutônia Tomas Anderson Dickel 12046 

6 538353 
São Lucas Comércio 

de Medicamentos 
Ltda 

Não informado Drogaria Farroupilha 
Mariangela Colombo Basso 

Rafael Macalossi 

I-11380 
 

I-9409 

7 538341 Cia Latino Americana 
de Medicamentos 

Farmácia Preço 
Popular Drogaria Novo Hamburgo 

Renata Caroline Caldeira 

Debora Regina B. Tagliapietra 

I-18664 

519877 

8   538351 Cooperativa Languiru 
Ltda 

 Farmácia 
Languiru Drogaria Teutônia Carla Luiza Stahlhofer Erbes I-17497 

9 538298 JPB Indústria 
Química Ltda Não informado 

Indústria de 
Cosméticos 

Veterninários 
Lajeado Diego Silveira Bertolini I-10495 

10 538355 
Infinitmed Comércio 

Equipamentos 
Hospitalares Ltda 

Não informado Distribuidora de 
Medicamentos Porto Alegre Norma dos Santos Ribeiro I-5458 

11 538342 Viva Farmácia de 
Manipulação EIRELI 

Viva Farmácia de 
Manipulação Farmácia Cachoeirinha Ana Cristina Muller Mantey I-6937 

 
  

6.3 – Solicitação de Reativação de Empresas Ad Referendum: 
 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 22660 MK Farmácia Ltda Agafarma Ivoti Drogaria Ivoti Daiane Metz Krajeski 550347 

2 3516 Farmácia Planalto 
Ltda Farmácia Planalto Drogaria Santa Rosa Daniela Ludwig I-18128 

 
 

6.4 - Baixas de Empresas: 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE MOTIVO 

1 23749 Mix Farmácias Ltda Mix Farma Drogaria Sapiranga Baixa por Solicitação 

2 535692 
Hypred Brasil Indústria e 
Comércio de Produtos de 
Higiene e Limpeza Ltda 

Hypred Brasil Ltda Indústria de 
Saneantes Lajeado Baixa por Solicitação 

3 537142 Assis Brasil Cortes de 
Souza Farmácia Planalto Drogaria Santa Rosa Baixa por Solicitação 

4 537166 Ana Paula Saltiel de Lima Farmácia Saltiel Drogaria Caraá Baixa por Solicitação 

5 21286 Drogaria Rviana Ltda Agafarma Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 
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6 10258 Kur Hotel Clínica 
Gramado Ltda 

Kurotel Centro de 
Longevidade 

Importadora de 
Medicamentos Gramado Baixa por Solicitação 

7 11468 Drogaria Cordeiro e 
Pedrolo Ltda Drogaria Cordeiro Drogaria Porto Alegre Baixa por Diligência 

8 24954 I.S. Martins ME Farmácia Record Drogaria Porto Alegre Baixa por Diligência 

9 8091 Iracy Forest Bocchese e 
Cia Ltda Farmácia União Drogaria Vacaria Baixa por Diligência 

10 25395 Gonzaga e Moreira 
Medicamentos Ltda Diskmed Sul Drogaria Porto Alegre Baixa por Diligência 

11 525236 Raiane Dartora Santana 
ME Drogarias Mais Vida II Drogaria Gravataí Baixa por Diligência 

12 21754 Drogaria Mais Econômica 
S.A 

Mais Econômica 
Farmácias Drogaria Alvorada Baixa por Diligência 

13 20321 Edio Fontana Junior & Cia 
Ltda 

Laboratório Santo 
Antônio 

Laboratório de 
Análises Clínicas Guaporé Baixa por Solicitação 

14 11093 Drogaria Francibel Ltda 
ME Agafarma Drogaria Arroio do Meio Baixa por Solicitação 

15 25154 Suelen Henker ME Farmácia SH Drogaria Segredo Baixa por Diligência 

16 13230 Drogaria Medifarma Ltda Não informado Drogaria São Valério do 
Sul Baixa por Solicitação 

17 6105 Antônio Eroni Nunes 
Jaques 

Farmácia Popular - 
Associadas Drogaria Alegrete Baixa por Solicitação 

18 19029 Associação Hospitalar 
Santa Rita Farmácia Santa Rita Drogaria Jaboticaba Baixa por Solicitação 

19 525255 Laboratório Gassen Ltda 
EPP Laboratório Gassen Posto de Coleta Passo do 

Sobrado Baixa por Solicitação 
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ANEXO 3 
 
07 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
 
7.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1017/2018 V-20602 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, no dia da inspeção 
(11/06/2018) o estabelecimento (perfil 1) já contava com a assistência de uma farmacêutica (contratada 
em 01/06/2018) sendo que havia protocolo tramitando solicitando a direção técnica desde 04/06/2018. O 

protocolo foi deferido em 02/07/2018. 
Em 18 visitas, 15 presenças, 2 ausências e 1 afastamento. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

Arquivar Luciana 
Fernandes 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
7.2 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2155/2018 V-18413 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, a inspeção ocorreu 06/11/2018 e a empresa esta funcionado sem responsável técnico 
desde 23/07/2018, ou seja, há mais de 90 dias em desacordo com a legislação vigente. Havia 

farmacêutica no momento da inspeção, mas não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS referente à 
solicitação de direção técnica. A empresa é perfil 4 e reincidente em processo anterior. Portanto, sugiro a 
aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária 
n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Aline da Cunha 

2 Processo 
2153/2018 V-536646 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, a inspeção ocorreu 

em 06/11/18 e em 30/09/18 a farmacêutica desligou-se da empresa, ou seja, há 37 dias. Havia 
farmacêutica no momento da inspeção e conforme registro de admissão apresentado está trabalhando na 
empresa desde 01/11/18, entretanto não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS. Empresa perfil 4 e 

por ser um estabelecimento primário, voto pelo arquivamento deste processo. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Aline da Cunha 
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3 Processo 
2318/2018 V-2414 

 

Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois, 

o estabelecimento estava sem DT desde 31/08/2018. A inspeção foi em 25/11/2018. Quem recebeu a 
fiscal foi a farmacêutica AT que informou que ampliou sua carga horária para suprir a saída da DT. Foi 
orientada a encaminhar alteração ao CRF. Na defesa tempestiva a empresa confirma que tão logo a 

farmacêutica DT saiu a carga horária da AT foi alterada, mas só foi protocolado alteração de horário de 
assistência em 05/12/2018 que foi deferido em 04/01/2019. Mesmo com alteração da carga horária o 

estabelecimento não fica com assistência em todo o horário. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35, uma vez que restou comprovada a infração 

ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 5.982,35 Luciana 
Fernandes 

4 Processo 
2319/2018 V-7673 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 15/12/2017. A inspeção foi em 26/11/2018. Quem 
recebeu a fiscal foi o técnico em farmácia e proprietário do estabelecimento. Não havia protocolo 

tramitando na ocasião da inspeção. Na defesa tempestiva o técnico justificou que possui ação judicial que 
o ampara para o exercício da DT (datada de 2002), porém não anexou nada ao processo. Informou ainda 

que esteja ingressando com nova ação para reafirmar o seu “direito adquirido”. 
A empresa possui perfil 5 e, em 24 visitas, 17 presenças, 6 ausências e 1 ausência justificada. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração 
ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

5 Processo 
2321/2018 V-534601 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 01/10/2018. A inspeção foi em 26/11/2018. Quem 
recebeu o fiscal foram as farmacêuticas que não estavam relacionadas nem como DT nem como AT da 
empresa até aquele momento. Elas explicaram que além da DT a AT também havia se desligado. Não 
havia até aquele momento protocolo de desligamento da AT. Na defesa tempestiva a empresa explicou 

que a farmacêutica que assinou o auto de infração foi transferida para a filial visitada em 01/10/2018. Até 
21/03/2019 não havia sido protocolado nenhum pedido de DT. Atualmente a empresa está regular. 
Estabelecimento primário com perfil 2. Em 6 visitas, 4 presenças e 2 ausências. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 
artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária 

n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 1.794,70 Luciana 
Fernandes 
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6 Processo 
2327/2018 V-17453 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 07/06/2018. A inspeção foi em 27/11/2018. Quem 
recebeu o fiscal foi a proprietária. Na defesa tempestiva a mesma informa que está tendo dificuldade para 
contratar. Alega que enviou e-mail para diversas IES sem sucesso (mas não anexou nada a respeito). Em 

13/02/2019 protocolou solicitação de DT que foi deferida em 25/02/2019. Estabelecimento reincidente 
com perfil 4, em 21 visitas, 14 presenças, 6 ausências e 1 ausência justificada. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 
artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária 

n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

7 Processo 
2377/2018 V-23129 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 08/09/2018. A inspeção foi em 22/11/2018. Quem 
recebeu a fiscal foi o gerente que informou que a empresa está em processo de contratação. Na defesa 

tempestiva a empresa alegou que está com dificuldade para preencher a vaga e anexou documentos que 
comprovam que a vaga foi anunciada. Alega ainda que os 4 farmacêuticos que “tocam a empresa” estão 

se revezando para que a assistência seja mantida. Informa que nos últimos dias duas pessoas se 
interessaram pela vaga então acham que em breve conseguirão resolver o problema. Ocorre que só em 
29/01/2019 solicitaram protocolo para DT e este foi arquivado por pendências. Em 14/03 novo protocolo 

foi aberto, mas estava em análise. O estabelecimento é reincidente com perfil 5, de 11 visitas, 8 
presenças e 3 ausências. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 5.982,35 Luciana 
Fernandes 

8 Processo 
2379/2018 V-7716 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 20/08/2018. A inspeção foi em 26/11/2018. Quem 
recebeu a fiscal foi a assistente que informou que irá solicitar DT assim que se formar em 25/01/2019. Na 
defesa tempestiva o estabelecimento alega que não ficou desassistido, pois conta com a presença da AT. 

Até o dia 27/03/2019 nenhum protocolo ligado à irregularidade foi encontrado. Estabelecimento 
reincidente, perfil 5, em 24 visitas, 21 presenças, 2 ausências e 1 ausência justificada. Portanto, sugiro a 
aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária 
n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

9 Processo 
2381/2018 V-25481 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 17/09/2018. A inspeção foi em 27/11/2018. Quem 
recebeu a fiscal foi o gerente que informou que estão com dificuldades para preencher a vaga. Na defesa 

tempestiva a empresa alega que a dificuldade resulta da localização da empresa (num bairro de difícil 
acesso de Sapucaia) e pelo fato da contratação ser temporária (para suprir a licença maternidade da DT). 

Em 16/01/2019 entrou o protocolo de solicitação de RT que foi deferido em 26/02/2019. 
O estabelecimento é primário, com perfil 4, em 3 visitas, 2 presenças e 1 ausência. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 
artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária 

n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 1.794,70 Luciana 
Fernandes 
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10 Processo 
2447/2018 V-15905 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 08/06/2017. A inspeção foi em 03/12/2018. Quem 
recebeu a foi uma farmacêutica que informou estar trabalhando ali desde abril de 2018. Na defesa 

tempestiva a empresa alegou apenas que o estabelecimento não estava desassistido. Porém não havia 
qualquer protocolo de solicitação de DT tramitando. Informou ainda que o estabelecimento contratou a AT 
há dois meses.  O protocolo de solicitação de DT só deu entrada no dia 21/03/2019 e estava sob análise 

no dia 29/03/2019. 
O estabelecimento é reincidente, tem perfil 4, em 19 visitas, 15 presenças e 4 ausências. Portanto, sugiro 
a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 
artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária 

n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

11 Processo 
2448/2018 V-9777 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 03/10/2018. A inspeção foi em 03/12/2018. Quem 
recebeu a fiscal foi a proprietária da empresa. Na defesa tempestiva a empresa alega que nunca deixou 
de possuir assistência técnica, pois tem o AT. Explica que ao pagar a rescisão da farmacêutica que saiu 
ficou com dificuldades financeiras e, por isso, não consegue atrair outro profissional no momento. Alega 

que só comercializa controlados nos horários do AT. Em 04/01/2019 protocolou alteração de 
funcionamento que foi deferida em 24/01/2019. O estabelecimento é reincidente, perfil 4, em 31 visitas, 21 

presenças, 8 ausências, 1 ausência com afastamento e outra com justificativa. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração 

ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

12 Processo 
2452/2018 V-10246 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento estava sem DT desde 29/11/2017. A inspeção foi em 05/12/2018. Quem 
recebeu o fiscal foi um farmacêutico que informou que trabalha no local desde março de 2018 e cobre 

parte do horário de funcionamento. Não havia protocolo tramitando no momento da inspeção. Na defesa 
tempestiva a empresa alegou que como o farmacêutico estava presente na hora da inspeção não houve 

delito. Em 06/12/2018 deu entrada o protocolo de solicitação de RT que foi arquivado por pendência e em 
21/03/2019 outro protocolo foi solicitado e deferido em 27/03/2019. Estabelecimento reincidente, perfil 4, 

em 27 visitas, 23 presenças e 4 ausências. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração 

ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

13 Processo 
1874/2018 V-17453 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, o estabelecimento 

estava sem assistência farmacêutica desde 07/06/2018 e a inspeção foi em 26/09/2018. Não havia 
protocolo tramitando. Na defesa tempestiva a empresa explica que havia contratado outra farmacêutica 
(em 02/07/2018), mas que a mesma se desligou em 01/08/2018 e que, desde então, está procurando 

contratar outra (anexou e-mail enviado para UNOCHAPECÓ, URI e UPF). A empresa protocolou 
solicitação de DT em 13/02/2019 e esta foi deferida em 25/02/2019. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

Arquivar Luciana 
Fernandes 
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14 Processo 
2262/2018 V-18846 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, o estabelecimento 

estava sem assistência farmacêutica desde 09/10/2018 e a inspeção foi em 13/11/2018. Não havia 
protocolo tramitando. Na defesa tempestiva a empresa explica que havia contratado outra farmacêutica 
que iniciaria suas atividades (em 12/11/2018), mas que a mesma mudou de cidade em 10/11/2018 não 
assumindo de fato a vaga. Desde então, está procurando contratar outra (anexou cópias de anúncio de 
emprego no jornal local ). A empresa protocolou solicitação de DT em 22/11/2018 e esta foi deferida em 

28/11/2018. Empresa com perfil 2, em 25 visitas, 19 presenças e 6 ausências. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 8º 

processo. 
 

Arquivar Luciana 
Fernandes 

15 Processo 
2329/2018 V-8238 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, quem recebeu a 

fiscal foi a farmacêutica e AT do estabelecimento que explicou que havia entrado com o pedido de troca 
de hierarquia 2 dias antes da fiscalização. A inspeção foi dia 26/11/2018 e o protocolo deu entrada em 

28/11/2018 e foi deferido em 30/11/2018. O estabelecimento é primário e possui perfil 1, em 23 visitas, 22 
presenças e 1 ausência. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: -  

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 
 

Arquivar Luciana 
Fernandes 

16 Processo 
2351/2018 V-12938 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, a inspeção foi no 

dia 29/11/2018 e o estabelecimento estava sem DT desde o dia 25/10/2018 e quem recebeu a fiscal foi a 
gerente do estabelecimento que informou que a DT se afastou abruptamente por motivo de saúde e que 

desde o afastamento procura outro farmacêutico para contratar. Em sua defesa tempestiva alega 
dificuldade na seleção pois a maioria dos entrevistados não quer cumprir horário. Explica que demorou 
um pouco mas em 22/11/2018 conseguiu selecionar uma farmacêutica que iniciará suas atividades em 

26/11/2018 (anexou documentos que comprovam o tramite). Em 04/12/2018 deu entrada na solicitação de 
DT que foi deferida em 12/12/2018. O estabelecimento é primário, perfil 4, em 16 visitas, 7 presenças, 8 

ausências e 1 ausência justificada. 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luciana 
Fernandes 

17 Processo 
2383/2018 V-534547 

Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, o estabelecimento 
estava sem DT desde 15/10/2018. A inspeção foi em 27/11/2018. Quem recebeu a fiscal foram duas 

farmacêuticas que apresentaram na ocasião o protocolo de mudança de hierarquia e solicitação de AT. 
Olhando no sistema o fiscal constatou que havia pendências, mas o protocolo foi deferido em 29/11/2018. 

Estabelecimento primário, perfil 1, em 7 visitas, 6 presenças e 1 ausência por afastamento. 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luciana 
Fernandes 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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7.3 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de responsável técnico: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2116/2018 V-21746 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem a presença do farmacêutico. Estabelecimento alegou que 

a farmacêutica se atrasou no banco no horário de almoço, porém não apresentou nenhum comprovante 
bancário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

2 Processo 
2495/2018 V-15423 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 

pois, ao chegar no estabelecimento o fiscal foi informado que o farmacêutico teria ido no laboratório que 
fica ao lado da farmácia. Farmacêutico chegou 4 minutos após o início da inspeção e informou que estava 

ajudando no laboratório de análises clínicas. Na defesa foi informado que o farmacêutico teria ido ao 
banheiro do laboratório, porém como a defesa não condiz com os fatos e narrativas do termo de inspeção, 
não acolho a mesma. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda 

os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

3 Processo 
2508/2018 V-19737 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento alega atraso no horário de almoço, porém a ausência foi às 14:00 e o retorno do 
farmacêutico deveria ter sido às 13:30h. A inspeção perdurou até às 14:19h e o farmacêutico ainda não 

havia chegado. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda 

os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

4 Processo 
2018/2018 V-534734 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, farmacêutico 
apresentou atestado de óbito de sua tia com data próxima e também atestado médico, devido ao 

acontecido e a seus problemas de saúde não pode estar presente no momento da inspeção. Não havia 
comunicado de afastamento. Ausência registrada às 10h13min. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 
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5 Processo 
2350/2018 V-6580 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, o farmacêutico 

encontrava-se de atestado médico, conforme documento apresentado pelo estabelecimento. Não havia 
comunicado de afastamento. Ausência registrada às 14h29min. 

 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

6 Processo 
2355/2018 V-25206 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, o estabelecimento 
alega que o farmacêutico estava ausente porque estava atendendo chamada de urgência no seu outro 
ofício. Porém, havia no estabelecimento outro farmacêutico lhe substituindo no momento da inspeção. 

Além disso, o farmacêutico chegou durante a inspeção. Não vejo porque prosseguir o processo se havia 
outro farmacêutico no local e o diretor técnico chegou durante a inspeção. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

7 Processo 
2449/2018 V-19514 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, realmente o 

farmacêutico estava ausente, porem tinha ido buscar um medicamento em outra filial e chegou 10 minutos 
após o início da inspeção. Fiscal registrou a ausência do farmacêutico às 16:25h e ele retornou às 16:35h. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

8 Processo 
2461/2018 V-24695 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, foi apresentado 
comprovante de comparecimento a unidade de saúde. Estabelecimento alega que a farmacêutica ao 
chegar a farmácia de manhã já não estava se sentindo bem e foi a procura de atendimento. Ausência 

registrada às 09h41min. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3  

Não se aplica: -  
Chegou durante: - 

 
Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 
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9 Processo 
2499/2018 V-16352 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar do 

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado atestado médico que 
comprovou o motivo da ausência. Ausência às 10h56min, não havia comunicado de afastamento. 

 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

10 Processo 
2502/2018 V-17329 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar do 

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, havia comunicado de afastamento 
por atividade administrativa para a data, além da farmacêutica apresentar notas fiscais que comprovaram 

que ela estava em Porto Alegre fazendo compras para o estabelecimento. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

11 Processo 
2514/2018 V-18381 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar da 

farmacêutica estar ausente, o estabelecimento comprovou que a mesma teve uma emergência familiar. 
Seu marido devido a um compromisso comprovado com documentação, não pode levar a filha na escola 

deixando a incumbência com a farmacêutica que teve que se ausentar para cumprir a atividade relatada. A 
farmacêutica chegou durante a inspeção. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

12 Processo 
2516/2018 V-21013 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar do 

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado atestado médico 
comprovando o motivo da ausência. Também durante a inspeção a farmacêutica falou com a fiscal por 

telefone e relatou que havia sofrido um acidente de quadricíclo e estava de atestado por estar com 
dificuldade de locomoção. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 
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13 Processo 
2517/2018 V-21855 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar do 

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado comprovante que a 
farmacêutica estava acompanhando seu pai em consulta médica. Não há comunicado de afastamento. 

Ausência registrada às 10h15min. 
 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 3º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

14 Processo 
2542/2018 V-16623 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar do 

estabelecimento estar funcionando sem a presença do responsável técnico, foi apresentado comprovante 
de que a farmacêutica estava com seu filho no médico justificando a ausência. Não há comunicado de 

afastamento. Ausência registrada às 15h48min. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
7.4 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de assistente técnico: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2457/2018 V-8696 

Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar da 
farmacêutica estar ausente foi apresentado atestado médico comprovando o motivo de sua ausência. 

Não há comunicado de afastamento. 18h57h foi o horário de registro da ausência pelo fiscal.  

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

2 Processo 
2477/2018 V-8726 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, ao chegar ao 

estabelecimento o fiscal foi informado que a farmacêutica tinha levado o seu pai no médico, na 
defesa foi anexado comprovante de comparecimento que provou que a farmacêutica tinha ido levar 

seu pai para fazer exames. Ausência registrada às 15:37h. 
 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Primário, 3º processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 



 

18 
 

3 Processo 
2530/2018 V-20798 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar do 
estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado atestado 

médico comprovando o motivo da ausência da farmacêutica. Não havia comunicado de afastamento. 
Ausência registrada às 10:20h. 

 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

4 Processo 
2531/2018 V-20039 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar do 

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado atestado que 
comprova a ausência por motivos médicos. Não havia comunicado de afastamento. Ausência 

registrada às 18h50min. 
 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
 
7.5 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2079/2018 V-22513 

Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois, 
o estabelecimento, estava aberto dia 21/10/2018 em um domingo, quando declara estar aberto de 

segunda a sábado. Havia farmacêutico durante a inspeção e houve protocolo de alteração de 
horário dia 01/11/18. Ainda, observo o muito bom histórico de assistência do estabelecimento que 

fica na cidade de São Leopoldo. Desta forma, opto pelo arquivamento. 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º processo. 

Arquivar Maurício Nin 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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7.6 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro:  

 
PROC./REG./ 
RAZ. SOCIAL/ 

CIDADE 
IRREGUL. RELATOR RELATO DO RELATOR VOTO DO 

RELATOR REVISOR RELATO DO REVISOR VOTO DO 
REVISOR OBSERVAÇÕES DECISÃO DO 

PLENÁRIO 

1 

Processo 
1302/2018 

 
V-15441 

 

Funcionando 
sem 

assistente 
técnico junto 
ao CRF-RS 

Luciana 
Legg 

 
O estabelecimento, com atividade 

de drogaria, embora estivesse 
funcionando no dia 03/07/18, sem 
assistente  técnico registrado no 

CRF/RS desde 16/05/18, no 
momento da inspeção contava com 
2 farmacêuticas presentes. Em sua 

defesa alega que possui três 
profissionais (CRF/RS 11937, 8321 
e 8237) para suprir a demanda de 

todo horário de funcionamento, 
comprovou que protocolou o pedido 

de assistência técnica para a 
farmacêutica CRF-RS 520912 em 
25/05/18, e esta possuía inscrição 
provisória que venceria em menos 

de 30 dias e como não havia 
protocolado o pedido de inscrição 

definitiva, primeiro precisou 
regularizar sua inscrição e tão logo 

foi sanado este problema, o 
protocolo de solicitação de 

assistência técnica foi deferido 
(07/08/18, com data de início 

03/08/18). PERFIL 5. Histórico de 
34 presenças, 1 ausência e 1 

ausência com justificativa. 
Estabelecimento reincidente, 

processo transitado em julgado 
1391/14, 1975/14, 621/16, 1998/16, 

2374/16 e um processo em 
tramitação, 1126/18. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Acompanho o voto da 
Relatora pelo 

arquivamento do presente 
processo, pois, estou de 

acordo com o voto e 
argumentos apresentados 
pela relatora, após tomar 

conhecimento dos 
detalhes do processo. 

 

 

Arquivar 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 7º 

processo. 
 

- 
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2 

Processo 
1358/2018 

 
V-536400 

 
 

Funcionando 
sem diretor 

técnico junto 
ao CRF-RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela 

empresa e proponho o arquivamento 
do presente processo, pois a empresa 

possui registro junto ao CRF/RS, 
Certidão de regularidade e alvará 

sanitário está desatualizado. A 
inspeção ocorre no dia 17/07/2018 

(terça-feira), às 10h53min. O 
estabelecimento declara assistência 

técnica neste dia das 08h às 22h. 
Quem recebe o fiscal é a farmacêutica 
CRF/RS 17301. Há protocolo (286280) 
tramitando no CRF/RS desde 13/07/18 

e aguardando análise para nova 
contratação de profissional. É a 

farmacêutica CRF/RS 17301 quem 
assina o termo de inspeção e o auto 

de infração. Não há relato neste 
processo, ou outra prova que no 

momento da inspeção havia atividades 
exclusivas de farmacêutico. Não há 

relato no processo, de dispensação de 
medicamentos da portaria 344/98, 
nem de antimicrobianos durante a 

fiscalização. Verifico que a empresa 
tem excelente histórico de assistência 
técnica. Nos últimos 12 meses, nas 

ultimas três (3) inspeções havia 
farmacêutico presente em todas. O 

perfil atribuído a empresa é 1, 
conforme pagina 33 do processo. 

Justificativa da empresa: A empresa 
justifica que no momento da inspeção 
havia farmacêutica presente e que já 
haviam contratado outra farmacêutica 
CRF/RS 547846. Pelo exposto acima, 

e verificando que havia profissional 
farmacêutica no momento da 

inspeção, assinando o TI e AI, e 
contando com um bom histórico de 

assistência técnica e sendo razoável 
neste sentido, acolho a defesa da 
empresa, uma vez que me ficou 

comprovada assistência técnica por 
profissional habilitada e inscrita no 
CRF/RS no momento da inspeção. 
Desta forma, não vejo prejuízo à 
assistência técnica e aos clientes 

desta empresa.  
 

Arquivar Maurício 
Nin 

Acompanho o voto do 
Relator pelo arquivamento 

do presente processo, 
pois,  

estou de acordo com o 
voto apresentado pelo 

relator, assim que 
somente teço meu 

entendimento: não julgo 
aqui um caso de 

assistência farmacêutica 
da profissional presente 
na inspeção, mas sim a 

falta de assistente técnica 
para todo o horário. O 
tempo sem assistência 
farmacêutica integral foi 
razoável (3 meses), mas 

havia protocolo de 
alteração no momento da 

inspeção, e havia 
profissional presente, 
além do histórico de 

assistência farmacêutica 
na empresa ser 

adequado, assim que voto 
pelo arquivamento. 

 

Arquivar 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

- 
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3 

Processo 
1713/2018 

 
V-16252 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Roseli 
Richter 

 
Acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho o 
arquivamento. Estabelecimento com 

atividade de farmácia de 
manipulação inspecionado em 

10.09.18 as 11:03 horas. A 
farmacêutica chegou durante a 

inspeção as 11:07 horas. O 
laboratório estava fechado e não 

houve manipulação de formulas na 
sua ausência. Entendo que a 

farmacêutica não causou danos a 
população a mesma é proprietária e 

justificou que se ausentou por 4 
minutos para ir ao banco na rua 

lateral. 
 

Arquivar Maurício 
Nin 

Não acompanho o voto da 
Relatora, decidindo pela 
aplicação de penalidade 
no valor de R$ 7.178,82. 

Sustento aqui dois 
motivos primordiais que 
me conduzem a um voto 

divergente daquele 
apresentado pela relatora: 

não há documento 
qualquer que sustente a 
defesa alegada; histórico 

da empresa muito 
inadequado (das 24 

inspeções constantes no 
relatório, há somente 3 

presenças). 

R$ 
7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 6º 

processo. 
 

- 

4 

Processo 
1727/2018 

 
V-14101 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Roseli 
Richter 

 
Acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho o 
arquivamento. Estabelecimento com 
atividade de drogaria inspecionado 
em 11.09.18 as 09:26 horas. Alvará 

sanitário não está valido. A 
farmacêutica (I-11422) estava 

ausente, mas não havia comunicado 
de afastamento junto ao CRF-RS. A 

fiscal foi recebida pela sócia 
proprietária que informou que a 

farmacêutica está se desligando e 
estão à procura de nova 

farmacêutica para a empresa. No 
momento da inspeção estava 

presente uma estudante de farmácia 
que provavelmente colaria grau em 

janeiro de 2019 pela Univates.  
Anexado ao processo atestado da 

farmacêutica (I-11422) que na 
defesa alega ter passado mal e 

então se ausentou para ir ao 
médico. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Não acompanho o voto da 
Relatora, decidindo pela 
aplicação de penalidade 
no valor de R$ 7.178,82. 
A profissional não estava 
presente no momento da 

inspeção. Inclusive, a 
referida profissional 

quando em inspeções 
nesta empresa, teve 13 

ausências nas ultimas 13 
inspeções em seu 

registro. Resta-me claro 
que não houve 

assistência farmacêutica, 
assim como resta-me 
claro que este fato é a 

regra, e não a exceção. 
 

R$ 
7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 10º 

processo. 
 

- 
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5 

Processo 
1756/2018 

 
V-535160 

 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF-RS 

Rafaela 
Oliveira 

 
Acolho a defesa da empresa, pois 
apesar do estabelecimento estar 

funcionando em horário não 
declarado ao CRF/RS e sem 

farmacêutico presente na data da 
inspeção (16/09/18, domingo), 

tratou de se regularizar, contratou 
farmacêutico e alterou horário de 

funcionamento, tendo o 
deferimento da assistência técnica 
e horários em 05/10/18. Empresa 

perfil 2. Em 4 inspeções, 3 
presenças e 1 ausência. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

 
Não acompanho o voto da 
Relatora, decidindo pela 
aplicação de penalidade 
no valor de R$ 1.794,70. 
A empresa estava sem 

assistência em um 
domingo, sendo que este 

é um horário não 
declarado junto ao CRF-

RS. Em defesa a empresa 
alega que iria alterar o 

horário de funcionamento. 
Tenho o entendimento 
que tal defesa somente 

pode ser observada para 
balizamento da pena, mas 

não para arquivamento. 
Desta forma, opto por 

limite inferior da multa, de 
empresa que é primária. 

 

R$ 
1.794,70 

Perfil*: 2 
 

Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

- 
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6 

Processo 
1783/2018 

 
V-18672 

 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF-RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e 

proponho o arquivamento do presente 
processo, pois a empresa possui registro junto 
ao CRF/RS, certidão de regularidade e alvará 

sanitário está desatualizado. A inspeção ocorre 
no dia 16/09/2018 (domingo), às 10h50min. O 
estabelecimento declara assistência técnica 

diariamente das 7h30min às 22h de segunda a 
sábados. Quem recebe o fiscal é a 

farmacêutica CRF/RS 17106. Quem assina o 
termo de inspeção é a farmacêutica CRF/RS 

17106. Não há relato neste processo, ou outra 
prova que fique claro, que no momento da 
inspeção havia atividades exclusivas de 

farmacêutico. Não há relato no processo, de 
dispensação de medicamentos da portaria 

344/98, nem de antimicrobianos. A 
farmacêutica alega que está prestando 

assistência técnica neste domingo e que foi 
encaminhado em 10/09/2018 protocolo 

solicitando sua direção técnica nesta drogaria. 
Há protocolo (298396) tramitando junto ao 

CRF-RS para solicitação de direção técnica 
desta farmacêutica, entretanto não está 

declarado nesta solicitação aos domingos. 
Fiscal orienta para que seja feita a alteração. 
Protocolo vinculado à irregularidade deferido 
em 23/10/18. Verifico que em 26 inspeções 

anteriores havia assistência técnica efetiva em 
23 e uma das ausências havia afastamento 
cadastrado com antecedência. No termo de 

inspeção o fiscal aponta que o perfil da 
empresa é 5 mas na folha 39 deste processo o 
perfil atribuído a empresa é 2.  Justificativa da 
empresa: A empresa justifica que quem assina 

o termo de inspeção e o auto de infração é 
uma farmacêutica regularmente inscrita no 
CRF-RS e que primam pela cobertura de 

assistência técnica para todo seu horário de 
funcionamento. Pelo exposto acima, e 

verificando que havia profissional farmacêutica 
no momento da inpeção e, desta forma não 

deixando desassistida a sociedade da 
assistência técnica durante o atendimento ao 
público, contando com um histórico bom de 
assistência técnica e sendo razoável neste 

sentido, acolho a defesa da empresa, uma vez 
que me ficou comprovada assistência técnica 

por profissional habilitada e inscrita no CRF/RS 
no momento da inspeção. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Acompanho o voto do 
Relator pelo arquivamento 

do presente processo. 
Estou de acordo com o 

voto e argumentos 
apresentados pelo relator, 
após tomar conhecimento 
dos detalhes do processo. 
Destaco que meu voto se 

baseia nos seguintes 
fatores: havia 

farmacêutico presente na 
inspeção; foi feito 

protocolo de alteração de 
horário de assistência; 

empresa com muito bom 
histórico. 

 

Arquivar 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

- 
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7 

Processo 
1791/2018 

 
V-13722 

 

Funcionando 
sem diretor 

técnico junto 
ao CRFRS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela 

empresa e proponho o arquivamento do 
presente processo, pois a empresa 
possui registro junto ao CRF/RS, 
Certidão de regularidade e alvará 

sanitário esta desatualizada. A inspeção 
ocorre no dia 05/10/2018 (sexta-feira), às 

12h36min. O estabelecimento declara 
assistência técnica neste dia das 10h às 

21h. Quem recebe o fiscal é a 
farmacêutica CRF/RS 6397, que informa 
que está trabalhando na empresa desde 

03/08/18. Quem assina o termo de 
inspeção é a farmacêutica CRF/RS 

6397. Não há relato neste processo, ou 
outra prova, que no momento da 

inspeção havia atividades exclusivas de 
farmacêutico. Não há relato no processo, 

de dispensação de medicamentos da 
portaria 344/98, nem de antimicrobianos. 
Verifico que em 22 inspeções anteriores 
havia assistência técnica efetiva em 18 e 

em 4 havia ausência. O perfil da 
empresa é 5, conforme verifico na pagina 

13 deste processo. Justificativa da 
empresa: A empresa justifica que quem 
assina o termo de inspeção e o auto de 
infração é uma farmacêutica, presente 

no ato desta inspeção comprovado pelo 
próprio fiscal no termo de inspeção. Pelo 
exposto acima, e verificando que havia 

profissional farmacêutica, funcionária do 
estabelecimento no momento da 

inspeção e sendo razoável neste sentido, 
acolho a defesa da empresa, uma vez 
que me ficou comprovado assistência 

técnica por profissional no momento da 
inspeção.  

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Não acompanho o voto do 
Relator, decidindo pela 
aplicação de penalidade 
no valor de R$7.178,82. 
Considero que todos os 
fatos foram apontados 

pelo relator, exceto a mais 
importante: tempo sem 

assistência farmacêutica 
integral. Considero 

inclusive, que este é um 
item obrigatório e 

determinante na emissão 
de votos para casos como 

este, e assim deve ser 
apontado este intervalo, 
ou ao menos colocado a 
data referente à falta de 
assistência. A empresa 
estava sem assistência 

integral (falta de 
Responsável Técnico) há 

quase 12 meses. Não 
havia protocolo junto ao 
CRFRS no momento da 

inspeção. Tampouco 
havia protocolo no 

momento da Certidão 
emitida pelo conselho 

junto a este PAF, datada 
do dia 08/01/2019. Assim, 
voto pela multa, que por 

ser reincidente em quatro 
processo, sendo este o 
décimo, resta o valor de 
R$ 7.178,82, devido a 

reincidência. 

R$ 
7.178,82 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: - 

Não se aplica: 5 
Chegou durante: - 

 
Obs.: havia 

farmacêutico presente 
em todas as inspeções 

“não se aplica”. 
 

Reincidente, 10º 
processo. 

 

- 
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8 

Processo 
1808/2018 

 
V-21139 

 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF-RS 

Rafaela 
Oliveira 

 
Acolho a defesa da empresa, pois 
apesar de estar funcionando em 

horário não declarado ao CRF/RS 
no momento da inspeção (12/09/18 

às 12:40h), a empresa alterou o  
horário de funcionamento do 
estabelecimento e também o 

horário de assistência técnica e 
teve o deferimento do CRF/RS em 

25/10/18. Empresa sem dados 
para análise de perfil. Em 18 

visitas, 16 presenças, 1 ausência e 
1 ausência com afastamento, ou 
seja, empresa com assistência 

farmacêutica efetiva. 
 

Arquivar Maurício 
Nin 

 
Não acompanho o voto  
da Relatora, decidindo 

pela aplicação de 
penalidade no valor de R$ 

1.794,70. A empresa 
estava sem assistência às 

12:40 em uma quarta-
feira, em Rio Grande, 
sendo que este é um 
horário não declarado 

junto ao CRF-RS. Declara 
fechar, em Rio Grande, 

das 12:00 às 14:00. 
Estava aberta neste 
horário, e ainda sem 

farmacêutico. Os CRFs 
não possuem o direito de 
questionar um horário de 

abertura de uma farmácia, 
mesmo que o horário não 
seja usual, mas possui o 
dever de, ao constatar 

que neste horário 
incomum não há 

assistência, promover 
autuação, e assim este 
relator vota pela multa. 
Em defesa a empresa 
alega que iria alterar o 

horário de funcionamento. 
Tenho o entendimento 
que tal defesa somente 

pode ser observada para 
balizamento da pena, mas 

não para arquivamento. 
Desta forma, opto pelo 

limite inferior da multa, de 
empresa que é primária. 

 

R$ 
1.794,70 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

- 
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9 

Processo 
1837/2018 

 
V-25441 

 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF/RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela 

empresa e proponho o arquivamento 
do presente processo, pois a empresa 

possui registro junto ao CRF/RS, 
Certidão de regularidade e alvará 

sanitário atualizado e válido. A 
inspeção ocorre no dia 27/09/2018 

(quinta-feira), às 13h23min. O 
estabelecimento declara assistência 

técnica diariamente das 09h às 
12h00min e das 14h20minh as 

20h00minh de segunda à sábados. 
Quem recebe o fiscal é uma funcionária 

da farmácia. A farmacêutica CRF/RS 
19019 chega as 13h32minh, ou seja, 9 

minutos após o inicio da inspeção. 
Inclusive é a farmacêutica CRF/RS 

19019 que assina o termo de inspeção 
e o auto de infração. Não há relato 
neste processo, ou outra prova que 

fique claro, que no momento da 
inspeção havia atividades exclusivas 

de farmacêutico. Não há relato no 
processo, de dispensação de 

medicamentos da portaria 344/98, nem 
de antimicrobianos durante a 

fiscalização. 
Verifico que a empresa tem excelente 
histórico de assistência técnica. Nos 

últimos 12 meses, nas ultimas duas (2) 
inspeções havia farmacêutico presente. 
O perfil atribuído a empresa é 4. (sem 
dados para analise) conforme pagina 

40 do processo. Justificativa da 
empresa: A empresa justifica que tem 
profissionais para cobrir todo o horário 
de assistência sendo ela a profissional 

CRF/RS 19019 e pela falta de 
profissionais para contratar, tem 

diminuído seu horário de atendimento 
ao publico. Pelo exposto acima, e 
verificando que havia profissional 

farmacêutica no momento da inspeção, 
assinando o T.I e A.I, e contando com 

um histórico bom de assistência técnica 
e sendo razoável neste sentido, acolho 

a defesa da empresa, uma que me 
ficou comprovado assistência técnica 
por profissional habilitada e inscrita no 

CRF/RS no momento da inspeção. 
 

Arquivar Suélen 
Pando 

Não acompanho o voto do 
Relator, decidindo pela 

aplicação de penalidade, 
pois, inspeção realizada 

em 27/09/2018 as 
13h23minh (quinta-feira). 

O estabelecimento 
declara funcionar de 

segunda a sábado das 9h 
as 12h30minh e das 

14h20minh às 20h, no 
entanto esta aberta as 
13h23minh e não havia 
farmacêutico presente 

quando a fiscal iniciou a 
inspeção. A farmacêutica 
chegou após a atendente 
entrar em contato com a 

mesma. O 
estabelecimento já havia 
sito intimado a regularizar 

seu horário de 
funcionamento em 
inspeção anterior, 
conforme termo de 

inspeção número 856816 
do dia 12/07/2018, e 

tampouco havia protocolo 
referente a irregularidade 

apurada.  
 

R$ 
1.794,70 

 
Perfil*: 4 

 
Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

- 
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10 

Processo 
1841/2018 

 
V-18646 

 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF/RS 

Rafaela 
Oliveira 

 
Acolho a defesa da empresa, pois 
apesar do estabelecimento estar 

funcionando em horário não 
declarado ao CRF/RS e sem 

farmacêutico presente na data da 
inspeção (30/09/18, domingo, às 
16:30h), tratou de se regularizar e 
contratou farmacêutico, tendo o 

protocolo de solicitação  de 
alteração de horário sido feito dia 

03/10/18 e o deferimento da 
assistência técnica em 14/11/18. 

Empresa perfil 1. Em 22 inspeções, 
19 presenças, 2 ausências e 1 

ausência com justificativa. 
 

Arquivar Maurício 
Nin 

 
Não acompanho o voto da 
Relatora, decidindo pela 

aplicação de penalidade no 
valor de R$ 1.794,70. A 

empresa estava sem 
assistência em um domingo, 
sendo que este é um horário 
não declarado junto ao CRF-
RS. Em defesa o proprietário, 

que é farmacêutico, alega 
que estava realizando a 

abertura para testar, mas que 
se sentiu mal e assim não 
estava. Anexa, inclusive, 
atestado médico do dia 

anterior com necessidade de 
afastamento de dois dias. 

Ora, se este optou por abrir o 
estabelecimento em um dia 
em que não declarava, e já 
sabia antecipadamente que 
não poderia estar presente, 
contou não somente com o 

risco junto aos órgãos 
fiscalizadores, mas também 

com os riscos junto à 
população que acessou 
serviços sem a devida 
supervisão deste tão 

importante profissional. 
Observo assim, duas 
infrações, das quais o 

atestado médico poderia ser 
observado somente para uma 

delas, mas não para a qual 
motivou a abertura deste auto 

de infração. Assim, indico 
multa, que pelos motivos 

apresentados pela relatora, 
no limite inferior possível. 

 

R$ 
1.794,70 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

- 
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11 
Processo 
1844/2018 

 
V-525219 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF/RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e 

proponho o arquivamento do presente 
processo, pois a empresa possui registro 

junto ao CRF/RS, Certidão de Regularidade 
e alvará sanitário válidos e apresentados. A 
inspeção ocorre no dia 26/09/2018 (quarta-

feira), às 14h04min. O estabelecimento 
declara assistência técnica neste dia das 9h 
às 13h30min e das 15h20min às 20h. Quem 
recebe o fiscal, informa que a farmacêutica 
foi fazer deposito no banco. A farmacêutica 

CRF/RS 16461 chega à farmácia as 
14h09min, 5 minutos após o inicio da 

inspeção. Quem assina o termo de inspeção 
e o auto de infração é a farmacêutica 
CRF/RS 16461. Não há relato neste 

processo que no momento da inspeção havia 
atividades exclusivas de farmacêutico. Não 
há relato no processo, de dispensação de 
medicamentos da portaria 344/98, nem de 

antimicrobianos. Verifico excelente 
assistência técnica neste estabelecimento. 

Em 4 inspeções anteriores havia assistência 
técnica efetiva em todas. O perfil da empresa 

é 4. Neste caso é de 100% de presença 
(análise dos últimos 12 meses). Justificativa 
da empresa: A empresa justifica que quem 

assina o termo de inspeção e o auto de 
infração é uma farmacêutica funcionária da 

empresa. Informa que tem nos seus quadros 
farmacêuticos para cobrir todo o horário de 

funcionamento, contando ainda com o 
farmacêutico CRF/RS 17510 e que pela 

dificuldade de contratar farmacêuticos no 
estado estão reduzindo o horário de 
atendimento. Pelo exposto acima, e 
verificando que havia profissional 

farmacêutica, funcionária do estabelecimento 
no momento da inspeção e, desta forma não 

deixando desassistida a sociedade da 
assistência técnica durante o atendimento ao 

público e contando com um histórico de 
100% de assistência técnica nas últimas 4 
inspeções (12 meses), e sendo razoável 

neste sentido, acolho a defesa da empresa, 
uma vez que me ficou comprovada 

assistência técnica por profissional no 
momento da inspeção.  

 

Arquivar Suélen 
Pando 

Não acompanho o voto do 
Relator, decidindo pela 

aplicação de penalidade, 
pois, inspeção realizada 

em 26/09/2018 as 
14h04min (quarta-feira). A 

empresa declara 
funcionar de segunda a 

sábado das 9h as 
13h30min e das 15h20min 

as 20h e aos domingos 
das 09h30min as 

13h20min e das 15h10min 
as 21h, no entanto está 

aberta, em 
funcionamento, com 

atendimento ao publico, 
as 14h04min, horário não 

declarado ao CRFRS. 
Não havia farmacêutico 

presente no inicio da 
inspeção, a farmacêutica 
chegou as 14h09min, e 
disse ter ido ao banco. 

 

R$ 
1.794,70 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

- 
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12 

Processo 
1850/2018 

 
V-15585 

 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF/RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela 

empresa e proponho o arquivamento 
do presente processo, pois a empresa 

possui registro junto ao CRF/RS, 
Certidão de Regularidade e alvará 
sanitário (este não atualizado). A 

inspeção ocorre no dia 27/09/2018 
(quinta-feira), às 13h10min. O 

estabelecimento declara assistência 
técnica neste dia das 8h às 12h e das 
14h às 20h. Quem recebe o fiscal é a 
Sra. Carla e informa que farmacêutico 
está ausente. O farmacêutico CRF/RS 

16482 chega às 13h20min. Quem 
assina o termo de inspeção e o auto de 

infração é o farmacêutico CRF/RS 
16482. Não há relato neste processo 
que no momento da inspeção havia 

atividades exclusivas de farmacêutico. 
Não há relato no processo, de 

dispensação de medicamentos da 
portaria 344/98, nem de 

antimicrobianos. Verifico assistência 
técnica regular neste estabelecimento. 

Em 25 inspeções anteriores havia 
assistência técnica efetiva em 19. O 

perfil da empresa é 4. (Empresa nova 
ou sem dados para análise). 

Justificativa da empresa: A responsável 
legal pela empresa justifica que ela e o 
marido são farmacêuticos e adquiriram 

esta farmácia a 1 ano. E como 
farmacêuticos e proprietários tem 
atividades contábil e bancária da 

farmácia. Alega que no momento da 
fiscalização seu marido estava no 

banco (anexo ao processo 
comprovante de saque do banco 

Banrisul às 12h42min). Alega que em 
função desta situação estão mudando 
o horário de atendimento. Pelos fatos 

descritos acima e sendo razoável neste 
sentido, acolho a defesa da empresa. 

 

Arquivar Suélen 
Pando 

Não acompanho o voto do 
Relator, decidindo pela 

aplicação de penalidade, 
pois, inspeção realizada 

em 27/09/2018 as 
13h10minh (quinta-feira). 

A empresa declara ao 
CRFRS funcionar de 

segunda a sexta das 8h 
às 12h e das 14h às 20h. 
No entanto esta aberta as 

13h10minh, em 
funcionamento, com 

atendimento ao publico, 
fora do horário declarado. 
Não havia farmacêutico 

presente no inicio da 
inspeção. O farmacêutico 
chegou as 13h20minh. A 
atendente que recebeu a 

fiscal informou que a 
empresa sempre abre 

neste horário. 
 

R$ 
1.794,70 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Obs.: havia 

farmacêutico presente 
em todas as inspeções 

“não se aplica”. 
 
 

Primário, 1º processo. 
 

- 
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13 

Processo 
1940/2018 

 
V-21577 

 

Funcionando 
sem 

responsável 
técnico há 
mais de 30 

dias junto ao 
CRF-RS 

Tarso 
Bortolini 

 
Acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho o 
arquivamento, pois a inspeção foi 

dia 15/10/18 e a empresa 
apresentou recibo de pagamento 
comprovando que o farmacêutico 

permaneceu na empresa até 
17/09/18, além disto, chegou a 

protocolar uma nova farmacêutica, 
segundo consta no processo. Este 

protocolo teve desistência 
posterior. Sugiro nova inspeção 
visto que não fica comprovada a 

ausência de mais de 30 dias.  
 

Arquivar Maurício 
Nin 

 
Não acompanho o voto do 

Relator, decidindo pela 
aplicação de penalidade 
no valor de R$ 7.178,82. 
A empresa estava sem 
farmacêutico junto ao 
CRFRS deste o dia 
05/09/18. Inspeção 

ocorreu dia 15/10/2018. 
Notem que o 

desligamento é 
promovido, nestes casos, 

por processo ativo 
realizado pela empresa 
e/ou pelo farmacêutico 
responsável técnico. No 

momento da inspeção não 
havia farmacêutico. 

Estabelecimento alega 
que estava dentro do 

prazo, já que apresentou 
documento que sustenta o 

desligamento do 
profissional da empresa 

até o dia 17/10/2018. 
Empresa possuía 

protocolo feito após a 
inspeção, datado do dia 

17/10/2018, que inclusive 
teve desistência no dia 

19/11/2018 (dados 
registrados na certidão 
constante no PAF). Por 
ser reincidente em dois 
processos, sendo este o 
quinto, voto pela multa. 

  

R$ 
7.178,82 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: 1 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

- 
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14 

Processo 
1955/2018 

 
V-16763 

 

Funcionando 
sem 

responsável 
técnico há 
mais de 30 

dias junto ao 
CRF-RS 

Tarso 
Bortolini 

 
Acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho o 
arquivamento, pois o 

estabelecimento protocolou em 
31/08/18. Solicitação de 

responsabilidade técnica, sendo 
que a empresa estava sem RT 

desde 03/08/18, ou seja, menos de 
30 dias. Protocolo foi deferido dia 

05/11/18. Arquivo por entender que 
não ultrapassou o prazo legal de 

30 dias.  
 

Arquivar Maurício 
Nin 

Acompanho o voto do 
Relator decidindo pelo 

arquivamento do presente 
processo por estar de 

acordo com os 
argumentos apresentados 
em seu voto, após tomar 

conhecimento dos 
detalhes constantes no 

processo. 

Arquivar 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
OBS: havia 

farmacêutico presente 
na inspeção “não se 

aplica”. 
 

Reincidente, 2º 
processo. 

 

- 

15 

Processo 
2001/2018 

 
V-10515 

 

Funcionando 
sem 

responsável 
técnico há 
mais de 30 

dias junto ao 
CRF-RS 

Tarso 
Bortolini 

 
Acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho o 
arquivamento, pois a empresa 

apresentou no momento da 
inspeção carta de contratação de 

farmacêutica com início das 
atividades dia 15/10/18. Empresa 

sem diretor técnico desde 
14/09/18. Informou que a 

farmacêutica veio de outro estado 
e já estará na loja na próxima 

semana. Protocolo referente ao 
caso foi deferido.  

 

Arquivar Maurício 
Nin 

 
Não acompanho o voto do 

Relator, decidindo pela 
aplicação de penalidade 
no valor de R$ 1.794,70. 
A empresa estava sem 
farmacêutico junto ao 
CRFRS deste o dia 
14/09/18. Inspeção 

ocorreu dia 18/10/2018. 
Por mais que a empresa 

tenha provado que 
contratou um profissional 
antes dos 30 dias (mas 

não providenciou à época 
tal alteração junto ao 

CRFRS), esta alegação 
poderia ser levada em 
consideração caso a 

profissional tivesse sido 
identificada prestando a 
assistência farmacêutica 
no estabelecimento. Tal 
fato que não ocorreu. 

Pelos motivos apontados 
pelo relator, voto pelo 
valor mínimo possível 

para a multa, de 
estabelecimento que é 

primário. 
 

R$ 
1.794,70 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

- 
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16 

Processo 
2051/2018 

 
V-17602 

 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF-RS 

Suélen 
Pando 

 
Acolho a defesa apresentada pela 

empresa e proponho o 
arquivamento do presente processo. 
Inspeção realizada em 11/11/2018, 
domingo, às 12h16min. A empresa 
não declara ao CRF/RS funcionar 

aos domingos, porém estava 
presente a farmacêutica Amanda 
(CRFRS I-18752) a qual assina o 

termo de inspeção. Opto pelo 
arquivamento do presente processo 

devido ao excelente histórico de 
assistência farmacêutica deste 
estabelecimento (27 inspeções, 

havia farmacêutico presente em 25) 
e solicito intimar a empresa a 

regularizar o horário declarado neste 
conselho. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Não acompanho o voto da 
Relatora, decidindo pela 

aplicação de penalidade no 
valor de R$ 1.794,70. A 

empresa estava sem 
assistência em um 

domingo, sendo que este é 
um horário não declarado 

junto ao CRF-RS. Inclusive, 
é citado no auto de 

infração, que a empresa 
fora autuada em outras 

oportunidades por abrir aos 
domingos sem declarar 
junto ao CRFRS. Assim, 

não observo possibilidade 
de intimar a empresa para 
que se regularize. Empresa 

é reincidente em sete 
processos, sendo este o 
décimo. Voto pela multa. 

R$ 
1.794,70 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Obs.: Há farmacêutico 
presente em uma das 

inspeções “não se 
aplica”. 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

- 
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17 
Processo 
2224/2018 

 
V-11400 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho a 
aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa possui registro junto 
ao CRF/RS, Certidão de regularidade 
atualizada. Apresenta alvará sanitário 
valido. A inspeção ocorre dia 08/11/18 

(quinta-feira) às 11h32min. Declara 
assistência técnica neste dia da 

semana das 08h00min as 12h00min e 
das 13h30min às 19h30min. Não há 

farmacêutico presente no momento da 
inspeção. O fiscal é recebido pela 

atendente que alega que o 
farmacêutico veio trabalhar de manha, 

mas está ausente neste momento 
porque iria viajar e que informou no 
acesso restrito. Há comunicado de 
afastamento valido a partir do dia 
09/11/19, ou seja, não pode ser 
considerado para esta data. Há 

histórico de ausências em inspeções 
anteriores. Nas últimas vinte e quatro 
(24) inspeções anteriores a empresa 
estava com ausência do profissional 
em onze (11) sendo uma (01) com 
afastamento prévio e em dezessete 
(17) estava presente. No termo de 
inspeção 876368 não há relato de 

venda de antimicrobianos ou 
medicamentos da portaria 344/98. 

Justificativa da empresa: Alega que o 
farmacêutico não estava presente 

porque estava no escritório a menos de 
500 metros da farmácia tratando de 

documentação de troca de razão social 
da empresa e da troca de responsável 

técnico da farmácia. Pelo exposto 
acima e, não acolho a defesa, assim, 

proponho a aplicação de multa no valor 
de R$1.196,47, sendo este o menor 

valor possível neste caso, uma vez que 
restou comprovada a infração ao 

disposto art. 24, parágrafo único da lei 
3820/60, c/c a lei 13021/14, art. 8º, 
parágrafo único c/c Art. 6, inc. I da 

mesma lei, c/c Art. 21, parágrafo único, 
do anexo I da resolução CFF Nº 

648/17. 
 

R$ 
1.196,47 

Aline da 
Cunha 

Acompanho o voto do 
Relator pela aplicação de 
penalidade, no valor de 
R$1.196,47. Concordo 

com o voto do relator. O 
estabelecimento estava 

funcionando sem a 
presença do farmacêutico 
no momento da inspeção 

em 08/11/18. Havia 
comunicado de 
afastamento do 

profissional para o 
período de 09/11/18 a 

22/11/18. Em sua defesa 
o profissional alega que 

estava ausente por ter ido 
ao escritório contábil 

providenciar 
documentação para troca 

de razão social da 
empresa, bem como 

titularidade da empresa, 
entretanto não há 

nenhuma documentação 
anexada ao processo que 
comprove sua justificativa. 
Por ser uma empresa de 
perfil 3 e primária, opto 

pelo menor valor possível 
da multa (R$1196,47). 

 

R$1.196,47 - - 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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7.7 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro Revisor: 
7.7.1 - Processo: Processo 1304/2018 
Registro: V-23084  
Irregularidade: Funcionando sem a presença de responsável técnico  
 
Relator(a): Tarso Bortolini 
Relato do(a) Relator(a): Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar de estar ausente, por contato telefônico informou o fiscal que 
teve que ir ao dentista e na defesa anexou atestado odontológico. Não foi relatado pelo fiscal atividade privativa de farmacêutico na inspeção. 
Voto do(a) Relator(a): Arquivar 
 
Revisor(a) I: Luciana Legg 
Relato do(a) Revisor(a): Conselheira declarou-se impedida  
Voto do(a) Revisor(a): - 
 
Revisor(a) II: Suélen Pando 
Relato do(a) Revisor(a) II: Não acompanho o voto do relator, decidindo pela aplicação de penalidade, pois, inspeção realizada em 10/07/2018 às 17h31min, a farmacêutica está 
ausente, e não há comunicado de afastamento. Havia comunicado de férias para o período de 11/07/2018 a 28/07/2018, portanto não é valido para a data da inspeção. A empresa é 
reincidente, de um total de 11 inspeções havia farmacêutico presente em apenas 1. Nas últimas 3 inspeções foi constatada ausência do profissional, sendo elas em 24/04/2018, 
16/02/2018 e 21/07/2017. Acolho o atestado odontológico apresentado para fins éticos da farmacêutica e opto pelo único valor de multa possível, tendo em vista a reincidência da 
empresa. 
Voto do(a) Revisor(a) II: R$ 7.178,82 
 
 

 
 
 
 


