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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - XII/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 17 de junho de 2019 – 
14h30min às 20h30min (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: 
Josué Schostack - Afastamento por motivos profissionais 
 

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 – 19h 

 

02 – APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA V/19 DE 11/03/2019: 19h15min – 19h20min 

 

03 – APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA VI/19 DE 25/03/2019: 19h20min – 19h25min 

 

04 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 19h25min - 19h30min 

 

05 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 19h30min - 19h35min 

 

06 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 19h35min - 20h 

 

07 – HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 34/2019: 20h – 20h05min 

 

08 – COMUNICAÇÕES: 20h05min – 20h30min 

08.1 Da Diretoria: 
08.2 Dos Conselheiros Federais: 
08.3 Dos Conselheiros Regionais: 
08.4 Aniversários: 30/06 – Silvana Furquim; 05/07 Luciana Legg; 08/07 Aline da Cunha e Luiz Henrique Lodi 
08.5 Agendas de eventos: de 17 de Junho a 08 de Julho de 2019: 

1. Contraceptivos hormonais e a importância da orientação farmacêutica  
Data: 18 de junho 
Horário: Das 19h às 21h 
Local: A definir 

 
2. Webinar – Orientações sobre Dispensação de Medicamentos Controlados 
Data: 27 de junho 
Horário: Das 12h às 13h 
Local: Porto Alegre/RS: CRF/RS – Conselho Regional de Farmácia- (R. São Nicolau, 1070 – Santa Maria Goretti) 
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3. Qualificação em Serviços Farmacêuticos 
Data: 27 e 28 de junho 
Horário: 09h às 17h 
Local: A definir 
 
4. Projeto Cuidado Farmacêutico em Farmácias Comunitárias – Módulo 1  
Data: 28 e 29 de junho 
Horário: Das 08h às 12h e das 14h às 18h 
Local: Uniritter – Auditório subsolo 1, Prédio D (Rua Orfanotrófio. Alto Teresópolis – Porto Alegre) 

 
5. Farmacêutico na Praça – Santo Ângelo 
Data: 29 de junho 
Horário: Das 09h às 13h 
Local: Parque Pinheiro Machado 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 04/06/2019 

 

ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 

2017 1.459 496 14.077 

2018 1.667 606 14.879 

2019 674 497 15.029 

 
 
 
 

04 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS: 
 

 
4.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Jenniffer Ramos de Paula Lima UNIEVANGELICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS Erechim 

2 Fernanda Kulinski Mello UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

4.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Arine Prates Saraiva 
FMU - CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES 

METROPOLITANAS UNIDAS 
Lajeado 

2 Thaina Bruna da Silva UNIEVANGELICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS Casca 

3 João Guilherme Barreto de Marchi UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA Porto Alegre 

4 Luiz Eduardo Macedo do Monte AESPI - Instituto de Ensino Superior de Teresina Canoas 

5 Cristiano da Silva Souza AESPI - Instituto de Ensino Superior de Teresina Canoas 

6 Vanessa da Silva 
UNOCHAPECO - UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO 

DE CHAPECÓ 
Gramado dos 

Loureiros 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza  
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4.3 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Patricia Zorzi Juliani UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Silveira Martins 

2 Aline Vargas de Lima UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Camaquã 

3 
Gabriela Mimbacas Antunes da 

Silva 
UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Cachoeira do Sul 

4 Thaiza Alves da Silveira UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas 

5 
Talita Tuchtenhagen Clarindo 

Bohm 
UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas 

6 Talisson da Silva Dorneles UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Rio Grande 

7 Raquel Thais Ferreira de Oliveira UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Caxias do Sul 

8 Jaqueline Correa dos Santos FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE Ivoti 

9 Anelize Baratto UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA São João do Polêsine 

10 Leticia Roloff Stallbaum UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS São Lourenço Do Sul 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

  
4.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Willian Marcelo da Silva FSP - FACULDADE SÃO PAULO Nova Santa Rita 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

4.5 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Daniel Muniz Sanches Junior CRF-SP 

2 Ana Maria da Silva CRF-RO 

3 Tiaya Lorenna de Jesus CRF-MG 

4 Andressa Silva Costa CRF-GO 

5 Mariana de Andrade Neves CRF-SC 

6 Jeferson Henrique Ferreira de Sa Teles CRF-GO 

7 Laercio Angelino Pereira Junior CRF-MG 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
4.6 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório – Ad referendum: 

 NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 Dayane Rodrigues Fraga ETS - Esc. Téc. em Saúde HCPA Viamão 

2 Mailin Cafruni Abe FAMESP-Método Centro de Ensino (SP) Porto Alegre 

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

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Patrícia Fátima Arruda da Silva FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL Ibirubá 

2 Adriana Aparecida Estevam da Silva FAma - Faculdade Metropolitana de Anápolis Lagoa Vermelha 

3 Natália Araújo dos Santos UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Constantina 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

4.8 – Renovação de Inscrição Provisória de Farmacêutico –  Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Conceição de Maria de Paula Sousa FACID - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL Bento Gonçalves 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

 4.9 – Inscrição Provisória de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Cleyton Alves de Sousa CRF-MA 

2 Caroline Fernandes Nunes CRF-MG 

3 Aline Laurentino Gomes de Faria CRF-MG 

4 Karen de Cassia Gomes Lelis CRF-MG 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

  4.10 – Reinscrição de Farmacêutico – Ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 15355 Marilia Welter Montenegro 

2 16826 Daiana Renck Porto Alegre 

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

 INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO VOTO RELATOR 

1 16123 Marilia Dalla Corte 
Não irá exercer a profissão 

farmacêutica 
Erechim Deferido 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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ANEXO 2 
 
 

 
 

05 – PROCESSOS DE EMPRESAS: 
 
 

5.1 – Solicitação de Registro de Empresas: 
 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1   538059 

      B & U Centro       
de Emagrecimento 

e Terapias 
Estéticas Ltda 

    Sottile Clínica de                 
Emagrecimento e 

Estética 
   Clínica Estética Ijuí Taciana Borré I-12099 

2   538436 
 Enio Roberte 

Mendes 
Farmácia Gaúcha Drogaria Caraá Igor Klain Grigoletti I-10275 

3   538450 
  Kodex Logística 

Ltda 
Kodex Logística 

   Logística de  
Medicamentos e 
outros produtos 

  Porto Alegre 
    Roberta de Mello Bono 

Chies 
I-10951 

4   538424 
  Drogaria 

Guadalupe Ltda   
    Drogaria 
Guadalupe 

  Drogaria 
  Nova  

Esperança 
do Sul 

Verônica Frizzo Doria 
Ana Paula Cogo Z. Ereno 

I-10168 
I-17311 

5   538320 

    Centro de 
Saude Ortiz & 

Barro Ltda 

Bendita Farma Drogaria 
  Getúlio 
Vargas 

Marjorie Denti

 
   Carlos Henrique B. da Silva 

I-17941

 
I-550596 

6   537680 
Associação 

Beneficiente Silvio 
Scopel 

Unidade Pronto   
Atendimento Zilda 

Arns 

  Farmácia Privativa 
equivalente de  

unidade 
hospitalar 

  Uruguaiana 

Marjole Braga de Souza 

 
Jéssica Sanhudo Martins 

 
Daniela Goulart Almeida 

548040 

 
I-17132 

 
I-6203 

7   538173 
    Município de 

Barra do Rio Azul 
Não informado     Farmácia Pública 

   Barra do Rio 
Azul 

  Ana Elize Barcelos Carrion I-15310 

8 538488 
Laboratório de 

Análises Clínicas 
Crezon Ltda 

Laboratório Crezon 
Laboratório de 

Análises Clínicas 
Sananduva Maquelis Crestani I-8948 

9   538090 

  Associação 
Hospitalar 

Caridade Santa 
Rosa 

    Hospital Vida & 
Saúde 

  Farmácia   
Hospitalar 

Santa Rosa 

Kelly Barros Klein 

 
Tatiana Raquel Praischardt 

 
Geanine Manuela Marin 

 
Grazielle Pazinato Dias 

I-13845 

 
I-15132 

 
I-19107 

 
I-16855 

10   538227 

 Associação 
Hospitalar 

Caridade Santa 
Rosa 

    Hospital Vida & 
Saúde 

   Posto de Coleta   Santa Rosa 
    Vilmar Claudio Bandero 

Filho 
I-7708 

11   538478 
  Ramos e Ramos  

Medfarma 
Drogaria Ltda 

Medfarma Drogaria    Cachoeirinha Alexandra Bartz Zacher I-12753 

12   538481 
  Thalia Tavares 

Pazze 
Farmácia Tavares Drogaria Gravataí 

  Marcio Cristian Dada dos 
Santos 

I-15508 
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13   538347  

 Gestra 
Treinamentos e 

Medicina do 
Trabalho Ltda 

     Gestra 
Treinamentos e 

Medicina do 
Trabalho Ltda 

   Posto de Coleta   Uruguaiana Marília Sabo Fernandes I-11201 

14   538466   Diego Leal Klein 
  Farmácia Santa 

Rita 
Drogaria Jaboticaba Diego Leal Klein I-16768 

15   538470 
   Condomínio 
Edifício Barra 

Garden Zona Sul 
Não informado Piscina    Porto Alegre Luciano Blumm I-9557 

16   538462 
  Claudia Marilia 

de Rodrigo 
Bittencourt 

 Centro Esportivo 
Chakra 

Piscina Gravataí Luciano Blumm I-9557 

17   538494 
Município de 
Uruguaiana 

 SAE/ISTs AIDS e 
Hepatites Virais 

   Farmácia Pública Uruguaiana 

   Ana Cristina Rodrigues da 
Silva 

 
   Raqueli Altamiranda 

Bittencourt 

 
Mariana Ilha Ziolkowski 

I-6572 

 
I-6625 

 
I-14842 

18   538456 
Dental Freire & 

Goulart Ltda 
Não informado 

   Distribuidora de 
Medicamentos 

Porto Alegre   Adriana Maria Alves Flores I-5044 

19   538483 
   I9 Farma Negócios 

e Distribuidora de 
Medicamentos Ltda 

I9 Farma 
  Distribuidora de 
Medicamentos 

Tio Hugo Daliane Ecco da Silva I-11420 

 
 

 
5.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum: 

  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 538451 
PMP Drogaria e 

Comércio de 
Eletrônicos Ltda 

Não informado Drogaria Gravataí Marcela Luiza Boselli 549146 

2 538447 
Laboratório de 

Análises Clínicas 
Sepame Ltda 

Sepame Laboratório Arroio do Meio 
Fabíola Gheno Yépez 

 
Luiz Antonio Santos Gheno 

I-8708 
 

I-7662 

3 538443 Bento & Silva Ltda 
Farmácias - Mais 

Farma 
Drogaria Alvorada Queli Lacerda Bento 548816 

4 538482 
Kaue Pereira 

Freitas 
Farmácia Pinheiro Drogaria Porto Alegre Kaue Pereira Freitas I-10262 

5 538322 
Farmatri Drogaria 

Ltda 
Farmatri Drogaria Montenegro 

Adailton Matheus Delatorre 
Panassolo 

I-9951 

6 538486 
Dimed S/A - 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Panvel Farmácias Drogaria Taquara 
Samara Miranda de Souza 

 
Fernanda Reinhardt 

551158 

 
I-14347 

7 538457 

Comércio de 
Medicamentos 

Duarte e Carasai 
Ltda 

Farmácia Catedral Drogaria Canela Michele Muller I-17172 

8 538479 
Cia Latino 

Americana de 
Medicamentos 

Farmácia Preço 
Popular 

Drogaria Caxias do Sul 
Jefferson Alves Ilha 

 
Yasmin Cabrera Batista 

I-18040 

 
I-550071 
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9 538514 

Pessutto & 
Schneider 

Farmácia de 
Manipulação Ltda 

Ativo Certo 
Manipulação 
Farmacêutica 

Farmácia Nova Prata Ana Rosa Fiori Pessutto I-18464 

10 538491 
Dimed S/A - 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Panvel Farmácias Drogaria Cruz Alta 

Jaqueline Zanela Meirelles 

 
Grendha Kelle de Lima Souza 

 
Carla Gonçalves Soares 

I-12517 

 
550070 

 
I-13732 

11 538506 
Laboratório 

Veranense Ltda 
Laboratório 
Veranense 

Posto de Coleta 
Fagundes 

Varela 
Otávio Von Ameln Lovison I-12363 

12 538516 Rodrigo Frantz Benefarma Drogaria 
Fazenda Vila 

Nova 
Rodrigo Frantz I-10056 

 
 

5.3 – Solicitação de Reativação de Empresas 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1   535546 

  Farmattana - 
Comércio de 

Medicamentos e 
Cosméticos Eireli 

   Não informado Drogaria 
    Palmares do 

Sul 
Oton Lima Nunes Junior 549496 

 
  
 

5.4 - Baixas de Empresas: 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
  ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE MOTIVO 

 1  5171 Jose Antônio Nabaes Laboratório Majo 
Laboratório de 

Análises Clínicas 
Rio Grande Baixa por Diligência 

 2   24887    Juliane Furtado ME Não informado Drogaria Pinhal da Serra Baixa por Solicitação 

 3   22728 
   Rosangela Silva da 

Cruz ME  
  Farmácia Cardoso Drogaria Cachoeirinha Baixa por Solicitação 

 4       535605 
  Farmácia Catedral Eireli 

ME 
  Farmácia Catedral Drogaria Canela Baixa por Solicitação 

 5   537482 
  Rafael de Lima Silva & 

Cia Ltda 
Saúde Mais Drogaria Pelotas Baixa por Solicitação 

 6 1433 
Laboratório Mallmann 

Ltda 
Laboratório Mallmann 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

Ijuí Baixa por Solicitação 

 7  24752 
  Kodex Logística Ltda 

ME 
Kodex Logística 

Logística de 
Medicamentos 

Porto Alegre Baixa por Solicitação 
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 8  23652 Município de Selbach Município de Selbach 
Laboratório de 

Análises Clínicas 
Selbach Baixa por Solicitação 

9  21548 
    Prohosp - Com. e 
Repres. de Prods. 
Hospitalares Ltda 

   Prohosp Implantes 
Distribuidora de 
Produtos para 

Saúde 
Porto Alegre Baixa por Solicitação 

 10   537203    Ortopedia Moinhos Ltda     Ortopedia Moinhos 
Distribuidora de 
Medicamentos 

Porto Alegre Baixa por Solicitação 

 11   24664 
Comércio de 

Medicamentos Brair Ltda 
  São João Farmácias Drogaria Alvorada Baixa por Solicitação 

 12   25276 
Comércio de 

Medicamentos Brair Ltda 
  São João Farmácias Drogaria Santa Maria Baixa por Solicitação 

 13 18381 Tiago da Costa Ramos Costamed - Associadas Drogaria 
Santo Antônio da 

Patrulha 
Baixa por Solicitação 

 14  24457 CVS Rosa e Cia Ltda 
 Farmácia Nicola - 

Associadas 
Drogaria Caçapava do Sul Baixa por Solicitação 
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ANEXO 3 
 

06 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
6.1 – Estabelecimentos funcionando sem diretor/responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
1569/18 

V-8234 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico por mais de 30 dias em desacordo com a 
legislação vigente. Trata-se de da drogaria Tupandi (Agafarma). O fiscal registrou no auto de infração nº 

46.588 que estava sem diretor técnico. No momento da inspeção o fiscal foi recebido pela farmacêutica (1-
18777) que informa que começou a trabalhar no dia da fiscalização, relata também que a farmácia não 

estava funcionando por que estava em obra. Em sua defesa, a empresa alega dificuldades na contratação 
de farmacêuticos, anexa anúncios. Possui diretor técnico desde a data da inspeção, mas não protocolo 

solicitando DT. Empresa perfil 5, estabelecimento reincidente em processos transitados em julgado: 
566/2014, 1444/2014, 1892/2014, 2701/2014 e 2652/2015. Portanto, por ser reincidente, 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 nº 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art. 6º, inc I. 

 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin  

2 
Processo 
1633/18 

V-23885 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 02/07/2018, a 
inspeção foi realizada dia 21/08/2018, portanto, há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. 

Trata-se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 43.562. Não há protocolo tramitando 
junto ao CRFRS nesta data. Em sua defesa a empresa alega dificuldades na contratação de farmacêutico. 
Estabelecimento reincidente com processos transitados em julgado: 1797/2015 e 953/2017. Assim, por ser 

reincidente, 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 nº 3.820/1960 c/c Lei 13021/2014, art. 6º, inc I. 

 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin  

3 
Processo 
1683/18 

V-11453 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 17/06/2018, a inspeção 
realizada dia 04/07/2018, portanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de 
uma drogaria localizada em passo fundo. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.658. Não há protocolo 

tramitando junto ao CRFRS nesta data. O fiscal foi recebido pela farmacêutica (1-6433). Verifico o 
descumprimento do código de ética da farmacêutica (1-6433) por ter vínculo com a PJ 24857 em Lagoa 

Vermelha, onde deveria estar prestando assistência técnica conforme horário declarado ao CRFRS. Empresa 
reincidente. Processos transitados em julgado: 3080/2010 e processos tramitando: 3141/2017 e 1301/2018. 

Portanto, por ser reincidente, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,18, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art 6º, 

inc I. 
 

- 
R$ 

7.178,18 
Alberi Feltrin  
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4 
Processo 
1773/2018 

V-19616 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico desde 08/04/2018, portanto há mais de 30 
dias em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de uma farmácia Farmavida. O fiscal registrou no 
auto de infração nº 46.401 que estava sem diretor técnico. No momento da inspeção, o fiscal foi recebido 

pelo farmacêutico (1-12210). Até a data da inspeção, não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS 
referente à solicitação de direção técnica. A empresa alega em sua defesa que está com dificuldade na 
contratação de farmacêutico, o assistente técnico assumiu a demanda farmacêutica da empresa. Não 

acolho a defesa, pois, podia ter colocado o farmacêutico (1-12210) como diretor técnico e não o fez, ficando 
6 meses sem diretor técnico e mais o referido farmacêutico, é assistente técnico somente das 11:35 às 

12:30. Empresa perfil 5 e reincidente. Portanto, por ser reincidente, 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 

nº 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art 6º, inc I. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin  

5 
Processo 

11/19 
V-536506 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois a farmacêutica DT do estabelecimento estava em licença saúde desde 11/10/2018. A inspeção foi dia 
15/01/2019 e quem recebeu o fiscal foi uma funcionária que confirmou que a farmacêutica ainda estava de 

licença. Na ocasião foi apresentado  um atestado médico que prorrogava a licença até 01/02/2019. Não havia 
até aquele momento comunicado de afastamento da DT junto ao CRF. A empresa alegou que não estava 

sem AF, pois havia farmacêutica (contratada para parte do horário de funcionamento) e que a farmacêutica 
estava afastada temporariamente. Somente em 07/03/2019 a empresa protocolou solicitação de AT que foi 

deferida em 22/03/2019. Estabelecimento primário (com 2 processos em tramitação, 1640/2018 e 2182/2018) 
perfil  3. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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$ 

3.589,41 
Luciana 

Fernandes 

6 
Processo 

15/19 
V-22058 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava sem AF desde 10/09/2018. A inspeção foi em 11/01/2019. Quem recebeu o 

fiscal foi a administradora do hospital. A empresa explicou que é pequena e que na cidade ninguém se 
interessou pela vaga. Somente em 13/03/2019 foi protocolado a solicitação de DT que foi deferida em 

21/03/2019. Estabelecimento reincidente (4 processos transitados em julgado e 1 em tramitação), perfil 4 
(ausência de dados para traçar perfil). 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 

 

7 
Processo 

18/19 
V-23671 

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

pois a empresa estava sem AF desde 31/10/2018 e a inspeção foi dia 17/01/2019. Quem recebeu o fiscal foi 
um funcionário que confirmou que o estabelecimento continuava sem RT, mas que estaria em vias de 

contratar. Na defesa tempestiva a empresa alegou que estaria contratando o RT naquele mesmo dia, porém, 
a solicitação de DT só foi protocolada em 29/01/2019 e arquivada em 18/03/2019 em virtude de pendências 

não solucionadas. Em 12/04/2019 foi aberta nova solicitação que aguardava análise. Estabelecimento 
reincidente (10 processos transitados em julgado e 3 em tramitação), perfil 5. 

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 

8 
Processo 

26/19 
V-6573 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois a empresa está sem AF desde o dia 19/10/2018 e a inspeção foi no dia 21/01/2019. Quem recebeu o 
fiscal foi o proprietário do estabelecimento que confirmou que ainda não contratou ninguém, pois não há 

interessados na vaga. O estabelecimento é reincidente (1 processo transitado em julgado e 3 em tramitação), 
perfil 5. 

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 

69/19 
V-17675 

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

pois o estabelecimento estava sem AF desde 16/08/2018 e a inspeção foi no dia 18/01/2019. Quem recebeu 
o fiscal foi uma farmacêutica que explicou que havia sido contratada nessa mesma semana. Não havia 

nenhum protocolo tramitando. Na defesa tempestiva a empresa confirmou a contratação da farmacêutica e 
explicou que aguardava a documentação da IES para fazer o encaminhamento da solicitação de DT. Porém, 

somente em 04/04/2019 a solicitação foi encaminhada sendo deferida em 10/04/2019. Estabelecimento 
reincidente (4 processos transitados em julgado e 3 em tramitação), perfil 4. 

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 

10 
Processo 
2506/18 

V-16637 

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

dia 12/12/2018 e quem recebeu a fiscal foi uma das farmacêuticas (das 3 registradas). Uma delas estava em 
licença maternidade desde 26/10/2018 e o estabelecimento apesar de ter farmacêuticos disponíveis para 

todo o horário de funcionamento não havia solicitado troca de hierarquia (pois a farmacêutica em licença era 
a DT). O estabelecimento solicitou a troca no dia 17/12/2018 e foi deferido em 08/01/2019. Estabelecimento 

primário, perfil 1. 
 

 
Perfil*: 1 

 
Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar  
Luciana 

Fernandes 



 

12 

 

11 
Processo  

03/19 
V-25084 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a inspeção foi no dia 
10/01/2019 e o estabelecimento estava sem AF desde 17/11/2018. Quem recebeu a fiscal foi o supervisor 

comercial que explicou que haviam contratado uma farmacêutica que trabalhou de 01/12/2018 até 
03/01/2019 e que pediu demissão, pois seu marido foi transferido de cidade e de estado (tudo comprovado 
mediante documentação). No dia 06/02/2019 o estabelecimento protocolou pedido de solicitação de DT que 

foi deferido em 14/02/2019. Estabelecimento primário, perfil 4 (sem dados para montar perfil). 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 

12 
Processo 

14/19 
V-25353 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a empresa estaria sem 
DT desde 05/12/2018. A inspeção foi dia 10/01/2019 e quem recebeu a fiscal foi a AT que apresentou a outra 
farmacêutica, contratada desde 05/12/2018. Na ocasião havia protocolo tramitando no CRF (com pendência). 

O protocolo foi deferido em 11/01/2019. Estabelecimento primário, perfil 1 (6 visitas, 6 presenças). 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 

13 
Processo 

17/19 
V-536483 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a empresa estava sem 
DT desde 02/10/2018 e a inspeção foi no dia 15/01/2019. Quem recebeu a fiscal foi a AT que explicou que a 

empresa havia protocolado uma solicitação de DT em 14/12/2018 (com pendências). Em 15/01/2019 a 
solicitação foi deferida. Estabelecimento primário com perfil 1. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 

14 
Processo 

67/19 
V-23087 

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

AF desde o dia 04/12/2018 e a inspeção foi no dia 11/01/2019. Quem recebeu o fiscal foi a formanda do 
curso de Farmácia da UNIJUÍ, que é filha da proprietária e informou que colará grau em 09/02/2019. Foi 
orientada dos trâmites para solicitar a DT. Na defesa tempestiva a proprietária alegou que a farmacêutica 
desligou-se do estabelecimento no dia 09/01/2019. Em 08/02/2019 foi solicitada a DT que foi deferida em 

25/02/2019. Estabelecimento reincidente (1 processo transitado em julgado), perfil 1. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: -  

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 
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15 
Processo 
1843/18 

V-525290 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais 

de 30 dias. A fiscal foi recebida por uma farmacêutica que informou que a empresa estaria mudando de 
endereço. Foi apresentado comprovante de inscrição estadual de uma nova empresa e um cupom fiscal 
emitido pela empresa antiga, a qual ainda estava em funcionamento no local. A farmacêutica disse que 
trabalharia no local há 49 dias, mas contratada pela nova empresa. A inspeção foi em 26/09/2018 e a 
empresa estava sem diretor/assistente técnico desde 10/07/2018, ou seja, havia 78 dias. Em defesa, o 

estabelecimento alegou que estava em processo de mudança de endereço e que, em virtude da burocracia 
exigida, ainda não havia apresentado novo diretor técnico, mas que não estará em funcionamento naquele 

local. Houve entrada de protocolo de baixa de registro em 02/10/2018.Estabelecimento reincidente, 
condenado em processo anterior transitado em julgado (2739/17), motivo pelo qual a multa deverá ser 

dobrada. Opto pelo limite inferior possível. 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 
Luiz Lodi 

16 
Processo 
1845/18 

V-534871 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais 

de 30 dias. Não havia farmacêutico presente no início da inspeção e nem protocolo para regularização 
tramitando junto ao CRF-RS na data da inspeção. A farmacêutica CRF-RS 17747 chegou 5 minutos após o 
início da inspeção e informou que estaria em seu horário de intervalo; informou também que há uma nova 

farmacêutica trabalhando no local há algumas semanas. A empresa dispõe de uma farmacêutica assistente 
técnica (17747) declarada ao CRF-RS para os horários das 10h às 14h e das 15h às 19h durante a semana e 
das 10h às 14h aos sábados, enquanto o horário de funcionamento declarado pelo estabelecimento era das 

10h às 22h de segunda-feira a sábado. Portanto a empresa não comprovava ao CRF-RS dispor de 
assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento desde 24/05/2018, ocasião da baixa do antigo 

diretor técnico, até a data da inspeção, 27/09/2018, ou seja, havia 126 dias. Em defesa, a empresa alegou 
dispor de duas farmacêuticas (CRFs 16498 e 17747) e que, embora ausentes, não houve comercialização de 
controlados. Posteriormente a empresa ingressou com protocolo de solicitação de direção técnica e troca de 

hierarquia em 15/10/2018. Estabelecimento primário, terceiro processo. Multa em valor único possível. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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$ 

3.589,41 
Luiz Lodi 



 

14 

 

17 
Processo 
1846/18 

V-10322 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais 

de 30 dias. Havia farmacêutica presente, mas nenhum protocolo para regularização tramitando junto ao CRF-
RS na data da inspeção. A farmacêutica que estava presente informou que havia sido transferida para aquela 
filial da empresa naquele dia e que trabalhariam no local mais duas farmacêuticas. Declarada ao CRF-RS no 
dia da inspeção constava apenas a farmacêutica CRF-RS 5401, como assistente técnica para os horários de 

assistência de segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h20, enquanto o estabelecimento 
declarava abertura das 08h às 23h de segunda-feira sábado, e das 08h às 22h aos domingos, portanto, não 
dispondo de assistência farmacêutica em tempo integral declarada ao Conselho. A empresa funcionava sem 
diretor técnico desde 18/08/2017 e sem assistente técnico desde 19/03/2018, ou seja, havia 404 e 191 dias, 

respectivamente, considerando a data de inspeção, 26/09/2018. Em defesa, a empresa alegou dispor de 
farmacêutica presente e que dispunha de farmacêutico habilitado por toda a jornada de atendimento. 

Empresa reincidente, condenada em 5 processos anteriores transitados em julgado (834/14, 2486/14, 693/15, 
2865/16, 2512/17), motivo pelo qual a multa deverá ser dobrada. 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 
Luiz Lodi 

18 
Processo 
1848/18 

V-22002 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais 

de 30 dias. Não havia farmacêutico presente e nem protocolo para regularização tramitando junto ao CRF-RS 
na data da inspeção. A empresa dispunha de uma farmacêutica declarada junto ao CRF-RS no dia da 

inspeção, CRF-RS 9844, como assistente técnica para os horários de assistência de segunda-feira a sábado 
das 14h às 22h e aos domingos das 09h às 20h, enquanto o estabelecimento declarava abertura das 08h às 

22h de segunda-feira a sábado, e das 09h às 20h aos domingos, portanto, não dispondo de assistência 
farmacêutica em tempo integral perante o Conselho. A empresa funcionava sem diretor técnico desde 

06/08/2018, ou seja, havia 51 dias, considerando a data de inspeção, 26/09/2018. Em defesa, a empresa 
alegou que a diretora técnica se afastou por licença maternidade e que estava com dificuldades para 

contratar novo farmacêutico. Empresa reincidente, condenada em 3 processos anteriores transitados em 
julgado (1062/13, 1650/14, 2685/16), motivo pelo qual a multa deverá ser dobrada. 

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 
Luiz Lodi 

19 
Processo 
1887/18 

V-5633 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais 
de 30 dias. Trata-se de uma farmácia hospitalar, tendo sido constatada pela fiscalização a dispensação e o 
fracionamento de medicamentos, inclusive antimicrobianos e controlados pela Portaria 344/98. Não havia 

farmacêutico presente e nem protocolo de regularização tramitando junto ao CRF-RS na data da inspeção. A 
secretária municipal de saúde atendeu o fiscal e informou que o município iria unificar a farmácia pública e a 
farmácia hospitalar. Em defesa, a prefeitura municipal alegou que não haveria necessidade de diretor técnico 

no local. Estabelecimento reincidente, condenado em processo anterior transitado em julgado (1055/17), 
motivo pelo qual a multa deverá ser dobrada. 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 
Luiz Lodi 



 

15 

 

20 
Processo 
2197/18 

V-23307 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais 

de 30 dias. Não havia farmacêutico presente e nem protocolo para regularização tramitando junto ao CRF-RS 
na data da inspeção. A farmacêutica anterior desligou-se em 25/09/2018, sendo que a fiscalização ocorreu 

em 01/11/2018 (37 dias após). Em defesa, a empresa alegou que a farmacêutica havia se desligado por 
licença maternidade e que estavam com dificuldade de contratar uma substituta pelo fato de ser uma vaga 

temporária; também informaram que conseguiram uma profissional para trabalhar no turno da manhã (turno 
inverso em que trabalha em outra empresa), mas que ainda assim estariam sem assistência durante o turno 
da tarde (entraram com protocolo em 09/11/2018 – após a inspeção). Empresa primária, primeiro processo, 

motivo pelo qual opto pela multa de menor valor possível. 
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 
Luiz Lodi 

21 
Processo 
2273/18 

V-6105 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais 

de 30 dias. Não havia farmacêutico presente e nem protocolo para regularização tramitando junto ao CRF-RS 
na data da inspeção. A empresa conta com farmacêutica assistente técnica para a jornada das 17h30 às 
21h00, porém, declara abertura das 08h00 às 21h00 de segunda à sexta-feira e das 08h00 às 20h00 aos 

sábados, portanto, não dispondo de assistência farmacêutica em tempo integral. O último responsável 
técnico saiu em 04/07/2018, sendo que a inspeção foi em 20/11/2018 (ou seja, 139 dias após). Em defesa, a 
empresa alegou dispor de assistente técnica e que não está conseguindo contratar um novo diretor técnico. 

Estabelecimento primário, motivo pelo qual opto pela multa de menor valor possível. 
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 
Luiz Lodi 

22 
Processo 
2280/18 

V-536618 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais 

de 30 dias. Não havia farmacêutico presente e nem protocolo para regularização tramitando junto ao CRF-RS 
na data da inspeção. O farmacêutico chegou durante a inspeção. A fiscalização ocorreu em 21/11/2018, 

sendo que a diretora técnica havia se desligado em 04/09/2018 (havia 78 dias), enquanto o assistente técnico 
havia se desligado em 26/09/2018 (havia 56 dias).A empresa dispunha de um farmacêutico declarado junto 
ao CRF-RS no dia da inspeção, CRF-RS 6677, como assistente técnico para os horários de assistência de 

segunda-feira a sábado das 08h às 12h e das 13h às 16h20, enquanto o estabelecimento declarava abertura 
das 08h às 22h de segunda-feira a sábado, portanto, não dispondo de assistência farmacêutica em tempo 

integral perante o Conselho. Em defesa, a empresa alegou que jamais deixou de possuir assistência técnica 
e que não houve comercialização de produtos controlados na ausência do farmacêutico. Estabelecimento 

primário, primeiro processo, motivo pelo qual opto pelo menor valor possível de multa. 
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 
Luiz Lodi 



 

16 

 

23 
Processo 
869/18 

V-18010 

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

pois o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico declarado junto ao CRF-RS havia mais de 30 
dias. A inspeção foi em 23/05/2018 e a empresa estava sem diretor técnico desde 29/03/2018. Não havia 

farmacêutico presente e nem protocolo de solicitação de direção técnica transitando junto ao CRF-RS na data 
da inspeção. O proprietário informou à fiscal que uma nova farmacêutica iniciaria em 25/05/2018. Em defesa, 
a empresa apresentou a carta de desligamento de uma farmacêutica, datada de 02/05/2018, informando que 

cumpriria aviso prévio. Não restou claro para este relator porque a empresa não renovou a Certidão de 
Regularidade após 29/03/2018, se dispunha de farmacêutica até 02/05/2018, ou porque a profissional não 

estava presente na data da inspeção, se havia declarado que cumpriria o aviso prévio. Não foi enviada 
nenhuma explicação pela empresa na defesa, somente anexaram o pedido de demissão. Empresa 

reincidente, condenada em 3 (três) processos anteriores transitados em julgado (598/14, 2026/14, 2453/14), 
motivo pelo qual a penalidade deverá ser aplicada em valor dobrado. Único valor possível. Portanto, sugiro a 
aplicação de multa no valor de R$ 7.182,82, 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$ 

7.182,82 
Luiz Lodi 

24 
Processo 
958/18 

V-12067 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois na ocasião da inspeção 
havia farmacêutica presente e havia protocolo de solicitação de direção técnica tramitando junto ao CRF-RS. 
A farmacêutica viera transferida de Minas Gerais e aguardava deferimento de seu pedido de inscrição pela 

Plenária. A inspeção foi em 16/05/2018, a empresa estava sem Diretor Técnico junto ao CRF-RS desde 
23/02/2018 e o protocolo de solicitação de direção técnica, nº 269832, era de 23/04/2018 (anterior à 

inspeção). O deferimento do protocolo de regularização se deu em 24/05/2018, mesma data de registro de 
inscrição da profissional farmacêutica. Portanto, entendo que a empresa dispunha de profissional atuando na 

data da inspeção, dependendo apenas do trâmite da documentação no CRF-RS para estar regularizada. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Luiz Lodi 

25 
Processo 
1825/18 

V-25103 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois na ocasião da inspeção 
havia farmacêutica presente e havia protocolo de solicitação de direção técnica tramitando junto ao CRF-RS. 
A inspeção foi em 27/08/2018, a empresa estava sem Diretor Técnico junto ao CRF-RS desde 01/07/2018 e o 

protocolo de solicitação de direção técnica, nº 291403, era de 06/08/2018 (anterior à fiscalização). O 
protocolo apresentava pendência e foi deferido após inscrição definitiva de farmacêutico, em 10/09/2018, 

considerando início da direção técnica em 03/09/2018. Por entender que a empresa dispunha de profissional 
atuando na data da inspeção e que já havia protocolado sua regularização, dependendo apenas do trâmite 

da documentação, acolho a defesa. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
OBS: havia 

farmacêutico 
presente na 

inspeção “não se 
aplica”.  

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 
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26 
Processo 
1867/18 

V-536608 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois na ocasião da inspeção 
havia farmacêutica presente. Ela informou ao fiscal que colou grau no Estado de Santa Catarina e solicitou 

sua inscrição no RS, por meio do protocolo 276052. Nove (9) dias após a inspeção foi protocolado pela 
empresa (e deferido posteriormente) o pedido de direção técnica junto ao CRF-RS. O estabelecimento estava 

sem diretor técnico desde 21/07/2018, a inspeção foi em 17/09/2018 e o início da direção técnica ficou 
definido como 26/09/2018. Por entender que a empresa dispunha de profissional presente e que aguardava 

trâmite de inscrição no CRF-RS, bem como por ter regularizado sua situação tão logo possível, acolho a 
defesa. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

27 
Processo 
1011/18 

V-17178 

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

pois a empresa estava aberta sem diretor técnico no dia 21/05/18, desde 15/12/17, ou seja, há 155 dias. 
Farmacêutica, que passou posteriormente a ser diretora técnica estava presente. Havia protocolo pendente. 

Solicitei diligencia no sentido de certificar se houve inspeção nestes 155 dias que a empresa estava irregular. 
O retorno informou que a última inspeção havia ocorrido dia 28/09/2017. Tal informação é determinante em 
meu voto para multa, já que a empresa não fora inspecionada nesses 155 dias que teve para se adequar, e 
estava ainda irregular junto ao conselho passados estes 5 meses. Em defesa, a empresa alega que por ser 
uma cidade pequena (Bossoroca), estava com dificuldade de contratação, mas que possuía farmacêutico no 
dia da inspeção. Não me parece justo que enquanto outras farmácias são autuadas por menores intervalos 

de não assistência e adequação junto ao CRFRS, que 5 meses possam ser desconsiderados. Como 
empresa é reincidente em dois processos, sendo este o terceiro, multa em valor único possível. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a infração ao 

disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 
1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.178,82 

 
Maurício Nin 

 

28 
Processo 

47/19 
V-21027 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública, está aberta sem diretor técnico no dia 23/01/19, desde 

13/04/18, ou seja, há 9 meses. Em defesa, o estabelecimento alega que não são farmácias e sim 
dispensários, já que são estabelecimentos que são responsáveis pela guarda legal de adolescentes. Não 
vejo diferença alguma entre esses adolescentes e outros quaisquer que utilizem outras farmácias. Assim, 
entendo pela multa de valor único para estabelecimento que é primário, sendo este o terceiro processo. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41 uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

3.589,41 

 
Maurício Nin 

 

29 
Processo 

79/19 
V-18161 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois a empresa estava aberta sem diretor técnico desde 30/11/18, no dia 21/01/2019, ou seja, há 50 dias. 
Não havia farmacêutica presente. Protocolo foi realizado dia 04/02/2019. Em defesa, a empresa alega que 

em processo de contratação, e apresenta documentos que comprovam que durante este período havia 
contratações e rescisões ocorrendo. Entendo que nenhum destes procedimentos foi realizado junto ao 
CRFRS, mas, principalmente, sequer havia profissional durante a inspeção. Assim, opto pela multa, de 

estabelecimento que reincidente em 2 processos, sendo este o terceiro. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.178,82 

 
Maurício Nin 
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30 
Processo 

90/19 
V-24335 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois a empresa estava aberta sem diretor técnico desde 21/12/18, no dia 24/01/2019, ou seja, há 33 dias. 
Não havia farmacêutica presente. Não havia protocolo na data da inspeção, tampouco na data da certidão 

(03/05/2019). Em defesa, a empresa alega que a empresa estava em processo de alteração social, sendo a 
nova sócia farmacêutica. Assim, opto pela multa, de estabelecimento que é primário, e por ainda reincidente 

em 2 processos, sendo este o terceiro. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.178,82 

 
Maurício Nin 

 

31 
Processo 

94/19 
V-24690 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois a empresa estava aberta sem diretor técnico desde 29/08/18, no dia 24/01/2019, ou seja, há 150 dias. 
Não havia farmacêutica presente. Protocolo foi realizado dia 17/04/2019. Em defesa, a empresa alega que 
estava tendo dificuldade na contratação de farmacêuticos. Assim, opto pela multa, de estabelecimento que 

reincidente em 1 processo, sendo este o quarto. Valor único possível para a multa. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Maurício Nin 

32 
Processo 
1286/18 

V-25275 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. A 

fiscalização ocorreu dia 09/07/2018. A empresa estava sem diretor técnico junto ao CRF-RS desde o dia 
23/04/2018, ou seja, há 80 dias. Havia farmacêutica presente e havia protocolo datado do dia 29/06/18. 
Empresa alega que já estava com protocolo e com farmacêutico presente. Empresa primária. Apesar de 

notar motivos óbvios para abertura de processo, opto pelo arquivamento, já que a empresa comprovou que 
já vinha buscando a adequação e, principalmente, porque possuía farmacêutica presente durante a 

inspeção.  
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
OBS: havia 

farmacêutico 
presente na 

inspeção “não se 
aplica”.  

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Maurício Nin 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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6.2 – Estabelecimentos funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

22/19 
V-536531 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava sem AF desde 13/11/2018 e a fiscalização ocorreu no dia 15/01/2019. Quem 
recebeu a fiscal foi a responsável pelo estabelecimento que informou que estavam em fase de contratação, 

porém somente no dia 07/03/2019 foi protocolado o pedido de assistência técnica (que foi deferido em 
22/03/2019). Durante todo esse período a empresa ficou sem AF das 18 às 22h. Empresa com perfil 4 (sem 
dados para análise de perfil). 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 

2 
Processo 

31/19 
V-536072 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois a empresa registrou-se junto ao CRF como drogaria em caráter precário (05/03/2018) e recebeu via 

correio em 10/09/2018 correspondência avisando da necessidade de farmacêutico durante todo o horário de 
funcionamento (por não apresentar todos os requisitos para pleitear o caráter precário). A inspeção foi no dia 

16/01/2019 e a empresa ainda contava com apenas 4,5h de AF (meia hora na terça e 4h no sábado). A 
empresa alega que ninguém se interessa pela vaga.  Empresa com perfil 5. Portanto, sugiro a aplicação de 

multa no valor de R$ 2.991,17, 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$ 

2.991,17 
Luciana 

Fernandes 

3 
Processo 

50/19 
V-25035 

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

pois a empresa estava sem AF desde 10/08/2018 e a inspeção foi no dia 24/01/2019. Quem recebeu a fiscal 
foi a gerente do estabelecimento que confirmou que estavam sem AF no período da manhã. No local ainda 

estava exposto o alvará sanitário em nome do farmacêutico que havia se desligado. Somente em 07/03/2019 
a empresa protocolou pedido de AF que foi deferido em 22/03/2019. Estabelecimento reincidente (processo 

1886/2017 transitado em julgado). Perfil 4 (6 visitas, 5 presenças e 1 afastamento). 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 
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4 
Processo 
1827/18 

V-20503 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF-

RS. A empresa declarava funcionar de segunda-feira a domingo das 07h00 às 23h59, contudo estava 
funcionando das 11h30 às 13h30 sem possuir assistência farmacêutica declarada. A inspeção foi em 

04/09/2018 (terça-feira) às 12h00 e não havia farmacêutico presente. Em defesa, a empresa alegou que o 
CRF-RS havia concedido uma Certidão de Regularidade prevendo o intervalo as 11h30 às 13h30 com 
validade para todo o ano de 2018.Observo que, de acordo com o Plano Anual de Fiscalização 2018, as 
empresas situadas em municípios com mais de 20 mil habitantes deveriam dispor de integralidade na 

assistência farmacêutica a partir de 31/03/2018, e a empresa já havia sido alertada desta necessidade. 
Empresa reincidente, condenada em processo anterior transitado em julgado (112/2014), motivo pelo qual a 
penalidade deverá ser aplicada em valor dobrado. Considerando o histórico da empresa (14 presenças de 
farmacêutico em 17 inspeções), opto pelo limite inferior possível. 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 
Luiz Lodi 

5 
Processo 
129/19 

V-10894 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois a empresa estava aberta sem diretor técnico desde 17/07/18, no dia 25/01/2019, ou seja, há 6 meses. 

Não havia farmacêutica presente. Não havia protocolo na data da inspeção, sendo que ocorreu dia 
31/01/2019. Em defesa, a empresa alega que o termo foi assinado pela faxineira, já que estavam realizando 
somente limpeza. Pouco importa se a empresa estava realizando limpeza, já que a autuação é por estar sem 
farmacêutico registrado junto ao CRFRS por meio ano. Empresa reincidente em 5 processos, sendo este o 
oitavo. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 
Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.178,82 
Maurício Nin 

6 
Processo 
124/19 

V-536472 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois a 

empresa estava aberta sem diretor técnico desde 05/12/18, no dia 17/01/2019, ou seja, há 40 dias. Não havia 
farmacêutica presente no inicio da inspeção. Uma farmacêutica não vinculada ao estabelecimento chegou em 

meio à inspeção. Havia protocolo na data da inspeção, que incluiu a profissional que chegou em meio à 
inspeção. Sendo assim, analiso este processo sob a ótica de “farmacêutico ausente”, e por observar um 

muito bom histórico (4 presenças em 4 inspeções), opto pelo arquivamento. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Maurício Nin 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 

6.3  – Estabelecimentos sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico: 

 PROCESSO 
REGISTRO / 
CASDASTRO 

RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
2207/18 

V-535107 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho aplicação da penalidade ao autuado, 
pois o estabelecimento (Farmácia Pública do Município de Cotiporã) estava funcionando sem assistência 
farmacêutica para a realização de atividade privativa do farmacêutico. Não havia farmacêutico presente 

no momento da inspeção. Reincidente em dois processos anteriores. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Aline Cunha 

2 
Processo 
2209/18 

V-535733 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de São Marcos, está 

funcionando sem assistência farmacêutica, com o agravante de ter-se verificado a falta de assistência 
farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de medicamento 
controlado pela RDC 20/2011. O estabelecimento alega, em defesa, que apesar são dispensários, e não 
farmácias. Pela realização de atividade privativa farmacêutica opto pela multa no valor máximo possível, 

de estabelecimento que é primário. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

2.392,94 
Maurício Nin  

3 
Processo 
2240/18 

V-21582 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de São Nicolau, está 

funcionando sem assistência farmacêutica no dia 19/11/2018, com o agravante de ter-se verificado a falta 
de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de 

medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011. O estabelecimento fora intimada 
anteriormente. O estabelecimento alega, em defesa, que estão com dificuldades de contratar profissional 
e que já fora aprovado, no dia 19 de novembro de 2018 um profissional para a vaga. Pela realização de 
atividade privativa farmacêutica, somado a não observar protocolo de adequação até o dia 09/04/2019 
(data da certidão do processo), opto pela multa no valor máximo possível, de estabelecimento que é 

reincidente em um processo, sendo este o segundo.  
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41 uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

3.589,41 
Maurício Nin 
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4 
Processo 
2299/18 

V-22635 

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

autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de Feliz, está funcionando 
sem assistência farmacêutica no dia 03/12/2018, com o agravante de ter-se verificado a falta de 

assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de 
medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011.O estabelecimento possui uma 

farmacêutica como responsável técnica. O estabelecimento alega, em defesa, que não estava sem 
assistência já que possui uma farmacêutica contratada para 20 horas. Pela realização de atividade 

privativa farmacêutica, somado a não observar protocolo de adequação até o dia 09/04/2019 (data da 
certidão do processo), opto pela multa. Estabelecimento é primário, sendo este o terceiro processo, 

portanto valor único possível. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41 uma vez que 
restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os 

termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

3.589,41 
Maurício Nin 

5 
Processo 
2300/18 

V-22451 

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

autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de Pinheiro do Vale, está 
funcionando sem assistência farmacêutica no dia 21/11/2018 às 14:49, com o agravante de ter-se 

verificado a falta de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: 
comercialização de medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011.O estabelecimento 

possui uma farmacêutica como responsável técnica para horário matutino. O estabelecimento alega, em 
defesa, que tentaram contratar farmacêutico, mas que não encontraram interessados. Pela realização de 

atividade privativa farmacêutica, somado a não observar protocolo de adequação até o dia 09/04/2019 
(data da certidão do processo), opto pela multa. Estabelecimento é reincidente em um processo, sendo 
este o segundo. Opto pelo limite superior da multa, visto a falta de assistência por período integral na 

parte da tarde. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos 

da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Maurício Nin 

6 
Processo 
2306/18 

V-19233 

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

autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de Pinheiro do Vale, está 
funcionando sem assistência farmacêutica no dia 22/11/2018 às 11:07, com o agravante de ter-se 

verificado a falta de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: 
comercialização de medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011.O estabelecimento 

possui uma farmacêutica como responsável técnica. O estabelecimento alega, em defesa, que não são 
uma farmácia, mas sim um dispensário. Interrompo aqui o seguimento da leitura da defesa, já que esta 

importante premissa não está adequada às legislações e/ou decisões judiciais que tratam do tema. Opto 
assim pelo limite superior da multa, para estabelecimento é reincidente em um processo, sendo este o 

segundo. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.178,82 
Maurício Nin 
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7 
Processo 
2390/18 

V-537643 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de Santa Rosa, está 

funcionando sem assistência farmacêutica no dia 24/09/2018, com o agravante de ter-se verificado a falta 
de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de 
medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011.O estabelecimento não possui farmacêutico 
como responsável técnico, já que sequer é inscrito junto ao CRFRS. O estabelecimento alega, em defesa, 

que os recursos para compra de medicamentos virão da mesma fonte que pagaria as multas, então 
solicita compreensão. Opto pelo limite superior da multa, de estabelecimento que é primário, por observar 

que não há protocolo de adequação até a data de certidão deste processo (09/04/2019). 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

2.392,94 
Maurício Nin 

8 
Processo 
2391/18 

V-537644 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de Santa Rosa, está 

funcionando sem assistência farmacêutica no dia 24/09/2018, com o agravante de ter-se verificado a falta 
de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de 

medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011. O estabelecimento não possui 
farmacêutico como responsável técnico, já que sequer é inscrito junto ao CRFRS. O estabelecimento 

alega, em defesa, que os recursos para compra de medicamentos virão da mesma fonte que pagaria as 
multas, então solicita compreensão. Opto pelo limite superior da multa, de estabelecimento que é 
primário, por observar que não há protocolo de adequação até a data de certidão deste processo 

(09/04/2019). 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

2.392,94 
Maurício Nin 

9 
Processo 
2392/18 

V-537645 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de Santa Rosa, está 

funcionando sem assistência farmacêutica no dia 24/09/2018, com o agravante de ter-se verificado a falta 
de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de 

medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011. O estabelecimento não possui 
farmacêutico como responsável técnico, já que sequer é inscrito junto ao CRFRS. O estabelecimento 

alega, em defesa, que os recursos para compra de medicamentos virão da mesma fonte que pagaria as 
multas, então solicita compreensão. Opto pelo limite superior da multa, de estabelecimento que é 
primário, por observar que não há protocolo de adequação até a data de certidão deste processo 

(09/04/2019). 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

2.392,94 
Maurício Nin 
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10 
Processo 
2435/18 

V-535876 

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

autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de São Paulo das Missões, 
está funcionando sem assistência farmacêutica no dia 20/11/2018, com o agravante de ter-se verificado a 

falta de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: 
comercialização de medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011. O estabelecimento não 

possui farmacêutico como responsável técnico, já que sequer é inscrito junto ao CRFRS. O 
estabelecimento alega, em defesa, que não ocorre dispensação de medicamentos, mas somente entrega, 

e que anexo está uma unidade de saúde. Estabelecimento primário, sendo este o quinto processo, 
possuindo então valor único possível. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41 uma vez que restou comprovada a 
infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 

de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

3.589,41 
Maurício Nin 

11 
Processo 
2438/18 

V-535110 

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

autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de Engenho Velho, está 
funcionando sem assistência farmacêutica no dia 27/11/2018, com o agravante de ter-se verificado a falta 
de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de 

medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011. O estabelecimento não possui 
farmacêutico como responsável técnico, já que sequer é inscrito junto ao CRFRS. O estabelecimento 

alega, em defesa, que os recursos para compra de medicamentos virão da mesma fonte que pagaria as 
multas, então solicita compreensão. Opto pela multa, de estabelecimento que é reincidente em 2 

processos, sendo este o oitavo. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.178,82 
Maurício Nin 

12 
Processo 
2484/18 

V-535712 

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

autuado, pois o estabelecimento, que é uma farmácia pública do município de São Pedro da Serra, está 
funcionando sem assistência farmacêutica no dia 12/12/2018, com o agravante de ter-se verificado a falta 
de assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de 
medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011.O estabelecimento não possui farmacêutico 
como responsável técnico, já que sequer é inscrito junto ao CRFRS. O estabelecimento alega, em defesa, 
não entender como necessária a contratação de farmacêutico. Este conselheiro, baseado em legislações 

e decisões judiciais entende que é necessário.  Opto pela multa, de no valor máximo possível, para 
estabelecimento primário. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a 
infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 

de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

2.392,94 
Maurício Nin 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
2269/18 

V-21308 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho arquivamento, pois no momento da inspeção 

o estabelecimento estava funcionando sem a presença do farmacêutico, pois precisou se ausentar com 
urgência, por ter recebido uma ligação da babá de seu filho pedindo para levar fralda para ele. Por ser uma 
empresa primária, de perfil 3 (18 inspeções – 12 presenças) aceito a justificativa apresentada e opto pelo 

arquivamento deste processo.  
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 2 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar Aline Cunha 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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