
PROCESSO Nº: 0806049-36.2016.4.05.8100 - MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTE: SINDICATO DAS SANT CASAS HOSP ENT FILANT DO EST 

CEARA  

IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO 

ESTADO DO CEARÁ - CRF/CE 

  

1. RELATÓRIO 

Trata-se de pretensão deduzida em juízo através de mandado de segurança, impetrado 

pelo SINDICATO DAS SANTAS CASAS, HOSPITAIS E ENTIDADES 

FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SINDHEF em face do PRESIDENTE 

DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CRF/CE, 

com o objetivo de obter provimento jurisdicional liminar que determine à autoridade 

impetrada abster-se de exigir o pagamento de anuidade dos seus substituídos, bem assim 

de negativar qualquer dos seus substituídos em razão de débitos de anuidades cobradas 

das entidades filantrópicas pelo Conselho impetrado, ou ainda de lavrar autos de 

infração indicando como penalidade a ausência de registro dos substituídos no Conselho 

impetrado ou de pagamentos de anuidades pelas instituições filantrópicas. 

No mérito, requestou o sindicato impetrante que fosse viabilizada a cada substituído a 

repetição dos valores atinentes às anuidades que reputa indevidamente cobradas das 

entidades filantrópicas, bem assim que o conselho impetrado se abstenha, em caráter 

definitivo, de cobrar referidas anuidades bem assim de lavrar autos de infração nos 

quais aponte como penalidade a ausência de registro dos substituídos no Conselho 

impetrado. 

Alegou o sindicato autor que os seus substituídos são regularmente inscritos no 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, uma vez que a atividade fim por 

eles desempenhada trata-se do exercício da atividade de medicina. 

Entretanto, o Conselho Regional de Farmácia vem reiteradamente expedindo autos de 

infração em desfavor dos hospitais filantrópicos, indicando como transgressão a 

ausência de registro da entidade no mencionado Conselho, assim como a ausência de 

recolhimento das anuidades pelos hospitais ao Conselho, exigências essas que considera 

indevidas uma vez que suas atividades-fim não estão vinculadas à farmácia. 

Através de decisão liminar proferida em 17.08.2016, a tutela de urgência requestada na 

exordial foi deferida. Não foi desafiado agravo de instrumento em face da mencionada 

decisão. 

Notificada, a autoridade impetrada prestou suas informações em 29.08.2016, 

defendendo, em síntese, a legalidade de sua atuação. Isso porque com o advento da Lei 

nº 13.021, de 08 de agosto de 2014, os hospitais que mantiverem em sua dependência 

farmácia deverão se registrar também no Conselho Regional de Farmácia. 

O MPF absteve de se manifestar diante da ausência de interesse público a ser tutelado 

(vide parecer anexado ao feito em 28.10.2016, identificado sob o nº 4058100.1817612). 



Era o que havia de importante para relatar. Assim vieram-me os autos conclusos para 

julgamento. Passo agora, na sequência, à fundamentação desta sentença. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

O pleito da impetrante merece parcial deferimento. 

Isso porque a legislação disciplinadora do registro de empresas nas entidades 

fiscalizadoras do exercício de profissões (Lei 6.839/80) dispôs em seu art. 1º que as 

empresas somente estão obrigadas a inscrever-se nas entidades fiscalizadoras do 

exercício de profissões em razão da atividade básica que exercem ou em relação àquela 

pela qual prestem serviços a terceiros. 

Respeitando essa disposição normativa, a Lei nº 5.991/73, que disciplina o Controle 

Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 

dispôs em seu art. 15 que a exigência de assistência técnica de farmacêutico somente 

alcança as drogarias e as farmácias, não se estendendo aos hospitais, em razão destes 

terem por atividade básica a prestação de serviços médicos e somente manterem 

dispensário de medicamentos para atender às necessidades habituais de seus pacientes. 

Assim, depreende-se dessas normas que não há a necessidade da presença de 

farmacêutico no quadro de funcionários dos hospitais e santas casas para realizar a 

manipulação e dispensação de medicamentos, eis que essa atividade é meramente 

acessória daquela prestada pelos mesmos, sendo, portanto, indevida a cobrança de 

anualidades pelo CRF a esse título. Com efeito, no âmbito hospitalar, não ocorre a 

prestação do serviço farmacêutico.  Quando é necessário administrar certo medicamento 

ao paciente, o hospital faz a aquisição do remédio ou se serve de seus estoques, que não 

se caracterizam como farmácia, pois não se destinam à venda ao público, mas apenas ao 

uso em certas situações específicas. 

Do que se extrai dos autos, a natureza das atividades desenvolvidas pela parte autora 

não se confunde com as atividades próprias de uma farmácia. Desenvolve a 

Demandante atividade preponderantemente hospitalar, sendo o dispensário de 

medicamentos mero anexo a esta atividade. Referida distinção é encontrada na 

jurisprudência do TRF da 4ª Região. Como exemplo, contrario sensu, veja-se: 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. 

FARMÁCIA COMERCIAL LOCALIZADA EM HOSPITAL. REGISTRO. 

NECESSIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO. - O critério de vinculação da 

empresa com o Conselho Profissional está diretamente relacionado com a atividade 

básica que é explorada por ela ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do 

art. 1º da Lei nº 6.839/80. - A farmácia comercial, em que pese localizada no hospital, 

com ele não se confunde, porquanto dotados de atividades básicas distintas - um o 

atendimento hospitalar, outro o comércio varejista de produtos farmacêuticos. - 

Hipótese na qual não se caracteriza a mera manutenção de dispensário de medicamentos 

ou de farmácia para atendimento da demanda interna do estabelecimento, uma vez que 

sua finalidade não se volta ao usufruto dos próprios pacientes, mas à revenda ao público 

externo. - Inexiste cobrança abusiva ou ilegal quando o órgão de classe atua no 

exercício regular das suas atribuições. (TRF4, AC 5000284-74.2015.404.7104, Terceira 



Turma, Relator p/ Acórdão Ricardo Teixeira do Valle Pereira, juntado aos autos em 

23/11/2015) 

No mais, o art. 8º, parágrafo único, da Lei 13.021/14, aduzido pela autoridade impetrada 

em suas informações para justificar a cobrança das anuidades, diz aplicar-se à farmácia 

privativa de unidade hospitalar as mesmas exigências legais previstas para as farmácias 

não privativas no que concerne a instalações, equipamentos, direção e desempenho 

técnico de farmacêuticos, assim como ao registro em Conselho Regional de Farmácia. 

Contudo, descaracterizada a natureza de farmácia do dispensatário de medicamentos, a 

situação dos substituídos resta excluída do campo de incidência da norma. 

Urge ressaltar ainda que os substituídos já se encontram inscritos e obrigados a recolher 

as respectivas anuidades ao Conselho Regional de Medicina, órgão fiscal de sua classe e 

atividade profissional específica. 

Assim, a ausência de registro dos substituídos do sindicato impetrante perante o 

Conselho Regional de Farmácia não configura infração administrativa, desde que a 

farmácia comercial, em que pese localizada no hospital, com ele não se confunde, 

porquanto dotados de atividades básicas distintas. 

Quanto ao pleito do sindicato impetrante concernente à viabilização, a cada substituído, 

da repetição dos valores atinentes às anuidades que reputa indevidamente cobradas das 

entidades filantrópicas, indefiro-o, uma vez que o mandado de segurança não pode ser 

utilizado como substitutivo de ação de cobrança, tampouco assegurar efeitos financeiros 

anteriores à sua impetração, consoante súmulas 269 e 271 do STF. 

3. DISPOSITIVO 

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA requestada, 

ratificando os efeitos da liminar outrora deferida, para declarar a ilegalidade das 

autuações e multas impostas pelo conselho profissional presidido pela autoridade 

impetrada  aos substituídos do sindicato impetrante, bem assim de negativar 

qualquer deles, em razão de débitos de anuidades cobrados das entidades 

filantrópicas já inscritas no Conselho Regional de Medicina pelo Conselho 

Regional de Farmácia. 

Deverá ainda a autoridade impetrada abster-se de lavrar autos de infração 

indicando como penalidade a ausência de registro dos substituídos no Conselho 

impetrado ou de pagamentos de anuidades pelas instituições filantrópicas já 

registradas no Conselho Regional de Medicina, de forma que os débitos respectivos 

sejam considerados inexistentes, e as autuações, canceladas.  

Determino ainda à autoridade impetrada que se abstenha de promover a lavratura 

de novas autuações, com base em idêntico fundamento, enquanto não 

descaracterizada a situação de mero dispensário de medicamentos, sob pena de 

aplicação de multa e apuração de responsabilidade. 

Custas ex lege. Sem honorários (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF). 

Duplo grau de jurisdição obrigatório. 



P.R.I.  
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