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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  CRF-RJ 

DELIBERAÇÃO Nº 1810/2018 
 
 
 
 

Ementa: Procedimento 
para autuação e multa em 
estabelecimentos 
cadastrados no Conselho 
Regional de Farmácia do 
Estado do Rio de Janeiro – 
CRF/RJ. 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - CRF/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
 
 
Considerando a Lei 3820, de 11 de novembro de 1960, que Cria o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia;  
 
 
Considerando a Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 648, de 30 
de agosto de 2017, que regulamenta o procedimento de fiscalização dos 
Conselhos Regionais de Farmácia; 
 
 
Considerando a Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 596, de 21 
de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o 
Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de 
aplicação das sanções disciplinares; 
 
 
Considerando a Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 566, de 06 
de dezembro de 2012, que aprova o Regulamento do Processo 
Administrativo Fiscal dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 
 
 
Considerando que os Conselhos Regionais de Farmácia aprovam suas 
diretrizes através de Deliberações; 
 
 
Considerando o princípio da proporcionalidade, aplicado à Administração 
Pública; 
 
 
Considerando que a multa possui caráter educativo, com o intuito de coibir 
reincidências, e não meramente arrecadatório. 
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RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Nas ações de fiscalização do CRF-RJ, o Serviço de Fiscalização 
poderá instaurar Processo Administrativo Fiscal – PAF toda vez em que for 
constatado funcionamento de empresa que não comprovar, no momento da 
inspeção, que suas atividades estão sendo realizadas por profissional 
registrado e habilitado. 
 
Artigo 2º - As autuações podem ter como motivação o funcionamento da 
empresa: 
a) sem farmacêutico responsável técnico há mais de trinta dias;  
b) sem responsáveis técnicos suficientes para assistência farmacêutica 
plena prevista em legislação;  
c) em horário diverso ao declarado e em que não possua farmacêutico 
registrado como responsável técnico naquele horário;  
d) sem registro regular junto ao CRF-RJ; e 
e) ausência de profissional farmacêutico em seu horário declarado de 
responsabilidade técnica e sem profissional habilitado que legalmente o 
substitua.  
 
Parágrafo 1º – Entende-se como funcionamento do estabelecimento, o 
mesmo estar prestando serviços a clientes internos ou externos. 
 
Parágrafo 2º – A constatação de realização de atos inerentes à profissão 
farmacêutica servirá como agravante para a autuação, não eximindo a 
empresa de manter farmacêutico responsável técnico. 
 
Artigo 3º – A todos os autuados, será garantido o princípio do contraditório e 
da ampla defesa. Para defesas ao Auto de Infração encaminhadas ao CRF-
RJ e recursos a multas enviados ao CFF, será seguido o rito estabelecido na 
Resolução CFF 566/2012, ou outra que vier a substituí-la. 
 
Parágrafo único – Para recurso à multa, o envio dos autos ao CFF será 
condicionado ao pagamento do valor de porte de remessa, estabelecido em 
Deliberação específica. 
 
Artigo 4º - No caso dos autos motivados pelas alíneas a, b, c e d do Artigo 
2º convertidos em multa, será utilizado o valor estabelecido conforme tabela 
a seguir, para cálculo do valor da sanção: 
 
Tabela 1 – Multa para estabelecimentos irregulares e ilegais 

Antecedente QUANTIDADE DE SALÁRIOS-
MÍNIMOS 

Primariedade 3 (três) 

Reincidência 6 (seis) 
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Artigo 5º - Não será instaurado PAF para primeira ausência de profissional 
farmacêutico nos estabelecimentos, desde que não seja constatada 
realização de ato privativo do profissional farmacêutico no momento da 
fiscalização. 
 
Artigo 6º - No caso dos autos motivados por ausência convertidos em multa, 
serão utilizados os valores estabelecidos nas tabelas a seguir, para cálculo 
do valor da sanção: 
 
Tabela 2 – Casos de Primariedade 

AUSÊNCIA QUANTIDADE DE SALÁRIOS-MÍNIMOS 

Primeira Não será lavrado auto de infração, atendido o 
critério do artigo 5º 

Segunda em diante 2 (dois) 

 
Tabela 3 – Casos de Reincidência 

AUSÊNCIA QUANTIDADE DE SALÁRIOS-MÍNIMOS 

Primeira em diante 4 (quatro) 

 
Parágrafo 1º – Para efeito da contagem de ausências, será considerado 
histórico de presença/ausência de assistência farmacêutica referente aos 36 
(trinta e seis) meses anteriores. 
 
Parágrafo 2º – Será considerada reincidente a empresa que tiver 
antecedentes fiscais à mesma prática punível pela Lei 3820/1960, 
independente da motivação, em processos findados administrativamente ou 
com decisão transitada em julgado. 
 
Artigo 7º - No caso de defesa tempestiva ao Auto de Infração, caberá ao 
Conselheiro Relator designado apresentar relatório fundamentado, com a 
exposição dos fatos, conclusão e voto, indicando a infração cometida e a 
respectiva penalidade ou pedido de arquivamento do processo. Neste último 
caso, mediante expressa justificativa legal, sob pena de incorrer em eventual 
ato de improbidade administrativa ou de prevaricação. 
 
Parágrafo 1º – Atestados médicos e declarações de comparecimento 
emitidas por profissionais de saúde servirão somente para fins pessoais 
referentes ao procedimento ético-disciplinar em desfavor do farmacêutico, 
não servindo como fato motivador para o deferimento da defesa, conforme 
Artigo 21, parágrafo único da Resolução CFF 648/2017. 
 
Parágrafo 2º – O relator poderá, ao analisar o histórico do farmacêutico, 
solicitar ao Presidente do CRF-RJ, ou seu substituto regulamentar, que inicie 
apuração de possível infração ética profissional, conforme artigo 7º, inciso I, 
da Resolução CFF 596/2014. 
 
Artigo 8º - As multas advindas do descumprimento da Lei 3820/1960 serão 
aplicadas à pessoa jurídica infratora do artigo 24 da norma, não cabendo 
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transferência de responsabilidade ou cobrança administrativa ao(s) 
profissional(is) farmacêutico(s) da empresa. 
 
Artigo 9º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua aprovação em 
Plenário e seus efeitos retroagem à aprovação da Deliberação 1716/2017. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 07 de março de 2018. 
 
 
 
 

TANIA MARIA LEMOS MOUÇO 
Presidente CRF-RJ 

 
 

 


