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D.E.

Publicado em 23/07/2012

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0003533-85.2008.4.03.6104/SP

2008.61.04.003533-5/SP

RELATOR : Juiz Federal Convocado RENATO BARTH

APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

ADVOGADO : MARIELLI GURGEL COSTA e outro

APELADO : Conselho Regional de Farmacia CRF

ADVOGADO : KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI e outro

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE SANTOS > 4ªSSJ > SP

No. ORIG. : 00035338520084036104 1 Vr SANTOS/SP

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. POSTOS DE SAÚDE

DA FAMÍLIA DE MUNICÍPIO. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS.

DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE FARMACÊUTICO. CADASTRO

SIMPLIFICADO.

1. As unidades do Programa de Saúde da Família municipal, que possuam setor de fornecimentos de

medicamentos industrializados, ministrados mediante prescrição médica, não estão obrigadas a manter

responsável técnico inscrito perante o Conselho Regional de Farmácia.

2. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Turma

do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e à

remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 05 de julho de 2012.

Renato Barth 

Juiz Federal Convocado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
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VOTO

A questão posta nestes autos reside em identificar, primeiramente, a necessidade de designação de um

profissional farmacêutico nos estabelecimentos da parte autora.
Conquanto não seja de boa técnica jurídica atribuir-se ao legislador a tarefa de conceituar os institutos

jurídicos, vale dizer, estabelecer enunciados descritivos típicos da Ciência do Direito (e não do Direito
Positivo), não se pode inquinar de inútil ou equivocada a longa conceituação levada a cabo

especialmente pela Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o controle sanitário
do comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras
providências".

Assim é porque o legislador, ao separar em categorias diferentes atividades como as de farmácia,
drogaria, ervanaria, dispensário de medicamentos, etc., atribuiu-lhes características e regimes jurídicos

diferentes, de modo que a inserção de um dado estabelecimento em uma ou outra implicará imposição
de direitos e deveres também distintos. O art. 4º da Lei nº 5.991/73, no trecho relevante para estes

autos, dispõe:

"Art. 4º Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: (...).
X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio

de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de
dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra
equivalente de assistência médica;

XI - Drogaria - estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais; (...).

XIV - Dispensário de medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos industrializados,
privativos de pequena unidade hospitalar ou equivalente;

XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não; (...)".

Quanto à necessidade de assistência do profissional farmacêutico, dispõe o art. 15 da mesma Lei:
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"Art. 15. A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável,

inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.
§ 1º A presença de técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de

funcionamento do estabelecimento.
§ 2º Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável

substituto, para os casos de impedimento ou ausência do titular (...)".

O Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974, que regulamentou a referida lei, praticamente
reproduziu-lhe o conteúdo, no art. 27. O parágrafo segundo desse mesmo art. 27 veio a ser alterado

por força do Decreto nº 793, de 05 de abril de 1993, que estabeleceu:

"Art. 27 (...).

§ 2º Contarão também, obrigatoriamente, com a assistência técnica de farmacêutico
responsável os setores de dispensação dos hospitais públicos e privados e demais unidades de

saúde, distribuidores de medicamentos, casas de saúde, centros de saúde, clínicas de repouso e
similares que dispensem, distribuam ou manipulem medicamentos sob controle especial ou

sujeitos a prescrição médica".

Também a respeito do assunto, estabelece o art. 1º do Decreto nº 85.878/81:

"Art. 1º São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos:
I - desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e
farmacopéicas, quando a serviço do público em geral ou mesmo de natureza privada;

II - assessoramento e responsabilidade técnica em: (...).
d) depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza; (...)".

Vale ainda apontar o que dispõe o art. 19 da Lei nº 5.991/73, com redação que lhe foi dada pela Lei

nº 9.069, de 29 de junho de 1995:
"Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de
medicamentos, a unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório, a loja de

conveniência e a 'drugstore'."

Há, pois, uma aparente antinomia legal: o art. 15 prescreve que apenas a farmácia e a drogaria
devem ter a assistência de responsável inscrito no CRF. O art. 19, por seu turno, dispensa dessa

assistência apenas o posto de medicamentos, a unidade volante, o supermercado, o armazém e

o empório, a loja de conveniência e a drugstore.

A prevalência de uma ou outra norma é que irá definir os limites da competência regulamentar
exercida pelo Chefe do Executivo por meio dos decretos acima referidos.

Vale recordar, a esse respeito, o papel que desempenham (ou podem desempenhar) na ordem

jurídica brasileira os chamados decretos regulamentares, isto é, os atos expedidos pelo Presidente da

República, de caráter geral e abstrato, sem a concorrência da vontade do Poder Legislativo.
O art. 84, IV, da Constituição de 1988 delimita de forma rigorosa o âmbito de competências que,

nessa seara, está reservado ao Presidente da República:

"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos

para sua fiel execução; (...)" (grifamos).

Esse dispositivo representa um norte seguro ao intérprete. No sistema constitucional brasileiro, o
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exercício da competência regulamentar, pelo Chefe do Poder Executivo, está restrito às hipóteses em

que deva interferir para prover a fiel execução das leis, sem jamais estatuir além do que determina a

lei.
Essa estrita submissão à lei é reforçada pelo disposto no art. 49 do Texto Constitucional, que atribui

ao Congresso Nacional a competência para "sustar os atos normativos do Poder Executivo que

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa" (inciso V).
A conjugação dos dispositivos deixa entrever que os limites da lei constituem óbices intransponíveis ao

Presidente da República que, por essa razão, deve exercer essa competência exclusivamente de

acordo com a autorização que lhe é dada pela Constituição. A esse respeito, ensinava Pontes de

Miranda, em face da Carta de 1969, mas cujas lições permanecem atuais:

"Se o regulamento cria direitos ou obrigações novas, estranhos à lei, ou faz reviver direitos,

deveres, pretensões, obrigações, ações ou exceções, que a lei apagou, é inconstitucional. Por

exemplo: se faz exemplificativo o que é taxativo, ou vice-versa. Tampouco pode ele limitar, ou
ampliar direitos, deveres, pretensões, obrigações ou exceções à proibição, salvo se estão

implícitas. Nem ordenar o que a lei não ordena".

E prossegue o Douto comentador:

"Nenhum princípio novo, ou diferente, de direito material se lhe pode introduzir. Em

consequência disso, não fixa nem diminui, nem eleva vencimentos, nem institui penas,
emolumentos, taxas ou isenções. Vale dentro da lei; fora da lei a que se reporta, ou das outras

leis, não vale. Em se tratando de regra jurídica de direito formal, o regulamento não pode ir

além da edição de regras que indiquem a maneira de ser observada a regra jurídica.

Sempre que no regulamento se insere o que se afasta, para mais ou para menos, da lei, é nulo,
por ser contrária à lei a regra jurídica que se tentou embutir no sistema jurídico.

Se, regulamentando a lei 'a', o regulamento fere a Constituição ou outra lei, é contrário à

Constituição, ou à lei, e - em consequência - nulo o que editou" (Comentários à Constituição de
1967, com a Emenda nº 1 de 1969, 2ª ed., t. III, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 316-317).

Todas essas considerações remetem-nos ao disposto no art. 5º, II, da Constituição de 1988, que

preceitua ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
É a expressão fundamental do Estado de Direito, o respeito ao princípio da legalidade, do regime em

que todos, indivíduos, pessoas jurídicas privadas e o Estado, indistintamente, estão sujeitos ao

respeito às leis, aos atos normativos dotados de generalidade e abstração, aprovados pelo Parlamento

segundo o procedimento fixado na Constituição.
A jurisprudência, atenta a esses limites constitucionais à competência regulamentar, tem-se orientado

no sentido de ser desnecessária a assistência do profissional farmacêutico nos casos de dispensário

de medicamentos, como nos seguintes julgados:

"ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS.

PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA

FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensários de medicamentos,

exigência existente apenas com relação às drogarias e farmácias. 2. A decisão monocrática ora

agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 3. Agravo

regimental não provido" (AGA 200901165240, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE 10.9.2010).

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO
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REGIONAL DE FARMÁCIA. HOSPITAIS E CLÍNICAS. DISPENSÁRIO DE
MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO.

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. 1. A exigência de se

manter profissional farmacêutico dirige-se, apenas, às drogarias e farmácias, não abrangendo

os dispensários de medicamentos situados em hospitais e clínicas. Precedentes do STJ: RESP
611921/MG, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 28.03.2006; AgRg no Ag

679497/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 24.10.2005; RESP 742.340/RO, Relator

Ministro Teori Zavascki, DJ de 22.08.2005; RESP 603.634/PE, Relator Ministro José Delgado,

DJ 07.06.2004 e RESP 550.589/PE, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 15.03.2004. 2.
Agravo regimental desprovido" (AGA 200900946983, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA,

DJE 24.5.2010).

"EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA -DISPENSÁRIO DE
MEDICAMENTOS EM HOSPITAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO - INEXIGÊNCIA O artigo 15

da Lei n.º 5.991/73 não exige a presença de farmacêutico como responsável técnico por

drogarias e farmácias, sendo que o artigo 19 do mesmo diploma dispensa tal exigência para os

postos de medicamento. O Decreto 793, que deu nova redação ao artigo 27 do Decreto
74.170/74, determina que os hospitais possuam farmacêutico responsável técnico pelos setores

de dispensação de medicamentos. A exigência contida no decreto extrapolou o comando legal.

Apelação a que se nega provimento e Recurso Adesivo a que se dá parcial provimento" (AC

00012653020054036115, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA
TURMA, e-DJF3 Judicial 1 04.5.2012).

"AGRAVO LEGAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE

FARMÁCIA. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. DISPENSÁRIO DE
MEDICAMENTOS - DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE FARMACÊUTICO. ART.

15, LEI 5.991/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10%. RECURSO

DESPROVIDO. 1. A unidade básica de saúde municipal que possui setor de fornecimento de

medicamentos industrializados - estes a serem ministrados aos pacientes sob prescrição médica
- não está obrigada a ter assistência de profissional responsável inscrito no CRF. 2. Embora o

dispensário de medicamentos em unidades municipais de saúde não tenha sido expressamente

incluído no rol do supracitado artigo 19 da Lei nº 5.991/73, é entendimento desta Turma que
tais unidades estão incluídas no conceito de "posto de medicamentos ". 3. Com relação ao

Decreto nº 85.878/81, à Portaria 1.017/02, bem como outros dispositivos infralegais, não

podem prevalecer, pois somente a lei em sentido formal pode impor às pessoas um dever de

prestação ou abstenção. Assim, normas de caráter infralegal não têm o condão de criar
obrigações, de modo a ensejar a revogação da norma inserida no artigo 15 da Lei n. 5.991/73.

4. Jurisprudência a respeito do tema: TRF 3ª Região, 6ª Turma, Processo 2006.61.82.002907-8,

Rel. Des. Fed. Regina Costa, DJF3 em 18/05/09, página 515 ; TRF 3ª Região, 3ª Turma,

Processo 2005.03.99.053000-7, Rel. Desembargador Federal Nery Junior, DJU em 25/10/06,
pág. 255 ; TRF 3ª Região, 3ª Turma, Processo 2000.61.12.008550-2, Rel. Desembargador

Federal Carlos Muta, DJU em 03/03/06, pág. 232 ; TRF 3ª Região, 6ª Turma, Processo

2001.03.99.010090-1, Rel. Desembargador Mairan Maia, DJU em 04/11/02. 5. Com relação ao
quantum arbitrado a título de honorários advocatícios - 20% sobre o valor atualizado da

execução -, tenho que o pedido de reforma da r. sentença merece acolhida, tendo em vista que

tal montante não guarda sintonia com os critérios estabelecidos no art. 20, parágrafos 3º e 4º,

do Código de Processo Civil, tampouco se alinha ao entendimento consolidado da Egrégia
Terceira Turma deste Tribunal. Desta feita, sopesados no caso em tela o zelo do patrono da

embargante, o moderado valor da causa e a natureza da demanda, reduzo o valor dos

honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução. 6.

Agravo legal a que se nega provimento" (AC 00424416420114039999, DESEMBARGADORA
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FEDERAL CECILIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1

27.4.2012).

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO LEGAL. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSÁVEL TÉCNICO. DESNECESSIDADE. 1. O fornecimento nos dispensários de

medicamentos, em hospitais de pequeno porte e clínicas médicas, aos pacientes internados,

decorre de estrita prescrição médica, dispensando-se, assim, a presença de um profissional

farmacêutico. 2. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na
decisão monocrática. 3. Agravo legal improvido" (APELREEX 00043878120104036113,

DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3

Judicial 1 26.4.2012).

Esse entendimento, baseado na jurisprudência cristalizada na Súmula nº 140 do Egrégio Tribunal

Federal de Recursos, é consentâneo com as finalidades encampadas pela legislação acima transcrita,
que tão cuidadosamente tratou de delimitar cada uma das atividades relativas ao fornecimento de

drogas, medicamentos e correlatos. Aliás, considerando que a Súmula não é norma jurídica, em

sentido estrito, evidentemente não se pode falar em "recepção" ou "não recepção" pela Constituição

de 1988.

Vê-se, portanto, que se trata de exigência não prevista em lei formal, de tal forma que a invocação de

outras normas infralegais não socorre a pretensão do CRF (por exemplo, o art. 1º do Decreto nº

85.878/81, o art. 67 da Portaria nº 344/98, do Ministério da Saúde, a Resolução RDC nº 10/2001, a
Portaria nº 1.017/2002, da Secretaria de Atenção à Saúde e o Decreto nº 20.931/32).

A ampla proclamação do direito à saúde, contida na Constituição Federal de 1988 (arts. 6º e 196),

não é capaz de, por si só, atribuir qualquer dever, sob pena de incidir em contradição com o art. 5º,

II, do mesmo Texto Constitucional.

Os arts. 10, "c", e 24 da Lei nº 3.820/60, por sua vez, nada dispõem a respeito do tema, razão pela

qual devem ser mantidas as conclusões proclamadas iterativamente pela jurisprudência.

Não havendo lei em sentido formal que imponha, tampouco é cabível a pretensão do CRF de exigir o
"cadastro simplificado" da parte autora.

Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

Renato Barth 

Juiz Federal Convocado
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ADVOGADO : MARIELLI GURGEL COSTA e outro

APELADO : Conselho Regional de Farmacia CRF

ADVOGADO : KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI e outro

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE SANTOS > 4ªSSJ > SP

No. ORIG. : 00035338520084036104 1 Vr SANTOS/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação

declaratória, para o fim de declarar a inexistência de obrigação, por parte do município autor, de

manter responsáveis técnicos farmacêuticos em postos de atendimento do Programa de Saúde da

Família nos bairros de Serrote, Arapongal e Arapongal Oeste, afastando a fiscalização do Conselho
Regional de Farmácia e invalidando os autos de infração lavrados. O réu foi condenado ao pagamento

das custas e honorários de advogado, fixados em R$ 2.000,00. Submeteu-se ao duplo grau de

jurisdição obrigatório.

Apela o CRF, alegando, em suma, que o autor tem o dever de manter responsáveis técnicos nos

dispensários de medicamentos situados em seus estabelecimentos, imposição que decorreria dos arts.

6º e 196 da Constituição Federal, dos arts. 4º, 6º, 15, 19, 40 e 42 da Lei nº 5.991/73, do art. 1º do

Decreto nº 85.878/81 e dos arts. 10, "c", e 24 da Lei nº 3.820/60, bem como do art. 67 da Portaria

nº 344/98, do Ministério da Saúde, no item 6.2 da Resolução RDC nº 10/2001, na Portaria nº
1.017/2002, da Secretaria de Atenção à Saúde e no Decreto nº 20.931/32. Acrescenta que a Súmula

nº 140 do Tribunal Federal de Recursos não foi recepcionada pela Constituição de 1988.

Afirma, ainda, que o autor está sujeito ao "cadastro simplificado" perante o CRF/SP, o que decorreria

do art. 1º da Lei nº 6.839/80.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

Renato Barth 

Juiz Federal Convocado
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