
PARECER JURÍDICO 

 

ANUIDADE – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – COBRANÇA - ISENÇÃO 

 

Interessado: COSEMS-MG 

 

1. Relatório 

 

 

Trata-se de consulta realizada por diversos municípios do FORUM REGIONAL acerca da legalidade de 

cobrança da anuidade do CRF - Conselho Regional de Farmácia, conforme boletos que estão sendo 

encaminhados aos mesmos. 

 

2. Fundamentação 

 

 

A anuidade em comento, cobrada pelo Conselho Regional de Farmácia é uma contribuição social, nos 

termos do art.149 da Constituição Federal e Leis Federais nºs 3.820/60 e 12.514/2011. 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 

sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 

categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 

atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 

III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

 

Lei 3.820/60: 

 

Art. 22. - O profissional de Farmácia, para o exercício de sua 

profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional de 

Farmácia a cuja jurisdição estiver sujeito, ficando obrigado ao 

pagamento de uma anuidade ao respectivo Conselho Regional 

até 31 de março de cada ano, acrescida de 20% (vinte por cento) 

de mora, quando fora desse prazo. 

 



Parágrafo único - As emprêsas que exploram serviços para os 

quais são necessárias atividades profissionais farmacêuticas 

estão igualmente sujeitas ao pagamento de uma anuidade, 

incidindo na mesma mora de 20% (vinte por cento), quando fora 

do prazo. 

Lei 12.514/2011: 

 

Art. 3o  As disposições aplicáveis para valores devidos a 

conselhos profissionais, quando não existir disposição a respeito 

em lei específica, são as constantes desta Lei. 

Parágrafo único.  Aplica-se esta Lei também aos conselhos 

profissionais quando lei específica: 

I - estabelecer a cobrança de valores expressos em moeda ou 

unidade de referência não mais existente; 

II - não especificar valores, mas delegar a fixação para o próprio 

conselho. 

Art. 4o  Os Conselhos cobrarão: 

I - multas por violação da ética, conforme disposto na legislação; 

II - anuidades; e 

III - outras obrigações definidas em lei especial. 

 

Art. 5o  O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição 

no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do 

exercício. 

 

Art. 6o  As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de: 

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos 

reais); 

II - para profissionais de nível técnico: até R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais); e 

III - para pessoas jurídicas, conforme o capital social, os seguintes 

valores máximos: 

 



a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): R$ 500,00 (quinhentos 

reais); 

b) acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e até R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais): R$ 1.000,00 (mil reais); 

c) acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e até R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais): R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais); 

d) acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais): R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

e) acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e até R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais): R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais); 

f) acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e até R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 3.000,00 (três mil reais); 

g) acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). 

 

§ 1o  Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com 

a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo. 

 

§ 2o  O valor exato da anuidade, o desconto para profissionais 

recém-inscritos, os critérios de isenção para profissionais, as 

regras de recuperação de créditos, as regras de parcelamento, 

garantido o mínimo de 5 (cinco) vezes, e a concessão de 

descontos para pagamento antecipado ou à vista, serão 

estabelecidos pelos respectivos conselhos federais. 

 

Art. 7o  Os Conselhos poderão deixar de promover a cobrança 

judicial de valores inferiores a 10 (dez) vezes o valor de que trata 

o inciso I do art. 6o. 

 

Art. 8o  Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas 

referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor 

cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente. 



 

Parágrafo único.  O disposto no caput não limitará a realização 

de medidas administrativas de cobrança, a aplicação de sanções 

por violação da ética ou a suspensão do exercício profissional. 

 

Art. 9o  A existência de valores em atraso não obsta o 

cancelamento ou a suspensão do registro a pedido. 

 

Art. 10.  O percentual da arrecadação destinado ao conselho 

regional e ao conselho federal respectivo é o constante da 

legislação específica. 

 

Art. 11.  O valor da Taxa de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, prevista na Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 

1977, não poderá ultrapassar R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais). 

 

Parágrafo único.  O valor referido no caput será atualizado, 

anualmente, de acordo com a variação integral do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou 

índice oficial que venha a substituí-lo. 

 

Assim, concluimos que a contribuição social devida aos conselhos regionais de fiscalização profissional tem 

natureza tributária (art. 149, da CF/88). 

  

Já as taxas são cobradas em função da prestação de serviços, nos termos dos arts 5º e 77º da Lei 5.172/66, 

Código Tributário Nacional. 

 CTN, Lei 5.172/66: 

  

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 

melhoria. 

 (...) 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 



respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício 

regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, 

de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte 

ou posto à sua disposição. 

 Nesse diapasão, verifica-se que as  taxas arrecadadas pelo CRF/MG são tributos, porém não são impostos, 

(não tem natureza tributária) NÃO SE ENQUADRANDO, portanto, no que dispõe o art. 150, item VI da 

Constituição Federal. 

 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios: 

       I -  exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

       II -  instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 

em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 

títulos ou direitos; 

       III -  cobrar tributos: 

           a)  em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 

vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 

           b)  no mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

           c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o 

disposto na alínea b; 

       IV -  utilizar tributo com efeito de confisco; 

       V -  estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por 

meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a 

cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo 

poder público; 

       VI -  instituir impostos sobre: 

           a)  patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

           b)  templos de qualquer culto; 

           c)  patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 

sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 



  

 

Conforme prevê a Lei Federal nº 3.820/1960, Lei Federal nº 6.839/1980 e Resoluções nº 521/2009 e 

564/2012 do Conselho Federal de Farmácia, os estabelecimentos que exploram serviços para os quais são 

necessárias atividades profissionais farmacêuticas deverão estar registrados, obrigatoriamente, no 

Conselho Regional de Farmácia a cuja jurisdição estiverem sujeitos, ficando obrigados ao pagamento de 

anuidade ao respectivo Conselho Regional, até 31 de março de cada ano, acrescida de 20% (vinte por 

cento) de mora, quando fora desse prazo. 

O valor da anuidade de cada estabelecimento é cobrado de acordo com o capital social e será reajustado 

de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-

lo, conforme disposto na Lei Federal nº 12.514/2011. 

Aos municípios está garantida a ISENÇÃO DA ANUIDADE, como informado no próprio CRFMG, entretanto, 

não existe nenhuma legislação específica tratando do assunto, APENAS UM ACORDO INFORMAL. 

  

3. Conclusão 

Por todo o exposto, a cobrança de TAXA pelo CRFMG é admissível, e a respeito da ANUIDADE, os 

municípios são isentos, como informado pelo CRFMG. 

 

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2013. 

 

Cristiane A. C. Tavares Roque 
Advogada – OAB/MG 106.161 
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