
 
 
 

 
PG. 1 

 

DELIBERAÇÃO Nº 1340 
 

Ementa: Dispõe sobre a apreciação e votação de processos de infração. 
 

 O Plenário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 3.820/60 e Regimento Interno, e; 
 
Considerando a Resolução nº 566, de 06 de dezembro de 2012, do Conselho Federal de 
Farmácia. 
 
Considerando o disposto na Lei 5724, de 26 de outubro de 1971. 
 
Considerando a Lei 3820, de 11 de novembro de 1960. 
 
Considerando o disposto na Lei 13.021 de 8 de agosto de 2014. 
 
Considerando o disposto na Lei 5.991 de 17 de dezembro de 1973. 
 

DELIBERA 
 

Artigo 1º – Arquivar por acatamento da justificativa e/ou regularização, os processos instaurados 
contra as seguintes empresas: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13539/2019 Instituto São José Ltda 793 São José Restante do Horário 

I-13451/2018 Farmácia e Drogaria Galera 
Dall Agnol Ltda 

6060 Maravilha Restante do Horário 

I-13653/2019 Farmácia Câmara Ltda ME 6934 Florianópolis Restante do Horário 

I-13415/2018 Farmácia Câmara Ltda ME 6934 Florianópolis Restante do Horário 

I-13436/2018 Dimed S/A – Distribuidora de 
Medicamentos 

7619 Florianópolis Restante do Horário 

I-13506/2018 Farmácia Central Ltda ME 8064 Indaial Restante do Horário 

I-13407/2018 Farmácia Idealmed Comércio 
de Medicamentos Ltda 

9308 Tubarão Restante do Horário 

I-13437/2018 Dimed S/A Distribuidora de 
Medicamentos 

12960 Florianópolis Restante do Horário 

I-13510/2018 Farmamix Comércio de 
Medicamentos Ltda EPP 

12966 Itajaí Sem RT 

I-13464/2018 Farmácia Macafarma Ltda 
ME 

13024 Ipira Ausência 

 
Artigo 2º – Aplicar a penalidade de multa de três (03) salários mínimos, o correspondente a 
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R$ 2.994,00 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais), em conformidade com o disposto 
na Lei 5.724/71, ao estabelecimento abaixo relacionado, por infração ao disposto na Lei 
3820/60, Lei 13021/14 e na Lei 5991/73: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13551/2019 Laboratório de Análises 
Clínicas Faxinal Ltda 

15403 Vargeão Ilegal 

 
Artigo 3º – Aplicar a penalidade de multa de seis (06) salários mínimos, o correspondente a 
R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), em conformidade com o disposto na 
Lei 5.724/1971, ao estabelecimento abaixo relacionado, por infração ao disposto na Lei 
3.820/1960, Lei 13.021/2014 e na Lei 5.991/1973: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13303/2018 Comércio de Medicamentos 
Brair Ltda 

14202 Concórdia Ausência 

 
Artigo 4º – Baixar em diligência o processo I-13414/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Farmácia Josiane Ltda ME (inscrição 3256), com endereço na Rua Vereador Artur Mariano nº 
888, Forquilhinhas, no município de São José, devido ausência da farmacêutica responsável 
técnica Jussara Ramos Domingues. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção para 
averiguar as situações registradas pelo Fiscal, de baixa de RT e ajuste do restante do horário.    
 
Artigo 5º – Baixar em diligência o processo I-13417/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Farmedika Medicamentos e Perfumaria Ltda (inscrição 4983), com endereço na Rua João 
Meirelles nº 1153, Abraão, no município de Florianópolis, devido ausência do farmacêutico 
responsável técnico Márcio Marques da Silva. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção 
para formação do perfil de assistência.    
 
Artigo 6º – Baixar em diligência o processo I-13434/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Farmácia N Adami Ltda – ME (inscrição 13499), com endereço na Rua Arnoldo Pedro Meira nº 
547, Ipiranga, no município de São José, devido ausência da farmacêutica responsável técnica 
Jéssica Rodrigues Nogueira. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção após as 18 horas 
para compor o perfil de assistência.  
 
Artigo 7º – Baixar em diligência o processo I-13409/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Farmácia Vital II Ltda ME (inscrição 12746), com endereço na Rua Jacinto Damásio nº 517, 
Serraria, no município de São José, devido ausência do farmacêutico responsável técnico César 
Atanagildo de Melo. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção após as 18 horas.    
 
Artigo 8º – Baixar em diligência o processo I-13420/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Ana Maria Rossi & Cia Ltda ME (inscrição 11529), com endereço na Rua Antônio Jovita Duarte 
nº 5423, Forquilhas, no município de São José, devido ausência do farmacêutico responsável 
técnico Marco Antônio Alves. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção após as 18 
horas.    
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Artigo 9º – Baixar em diligência o processo I-13419/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Farmácia e Drogaria Ganzo Ltda (inscrição 5466), com endereço na Rua Madre Maria Vilac nº 
1309, Canasvieiras, no município de Florianópolis, devido ausência da farmacêutica 
responsável técnica Cláudia Scheidemantel Ganzo. A fiscalização deve realizar duas inspeções, 
uma matutina e outra noturna. 
 
Artigo 10 – Baixar em diligência o processo I-13457/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Comércio de Medicamentos Navitan Ltda (inscrição 49), com endereço na Rua Laju nº 510, 
Centro, no município de Mondaí, devido ausência da farmacêutica responsável técnica Dorli 
Bock. A fiscalização deve realizar duas inspeções, uma matutina e outra vespertina. 
 
Artigo 11 – Baixar em diligência o processo I-13485/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Drogaria Farmaconti Ltda ME (inscrição 7325), com endereço na Rua Vergílio Mondardo nº 62, 
Distrito Rio Maina, no município de Criciúma, devido ausência da farmacêutica responsável 
técnica Karla Gava. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção em horário semelhante à 
ultima, de preferência, não obrigatório. 
 
Artigo 12 – Baixar em diligência o processo I-13487/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Cláudia Anzini Mistura ME (inscrição 10415), com endereço na Rua Progresso nº 2156, 
Progresso, no município de Blumenau, devido ausência da farmacêutica responsável técnica 
Cláudia Anzini Mistura. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção para compor o perfil de 
assistência. 
 
Artigo 13 – Baixar em diligência o processo I-13465/2018, instaurado em desfavor da empresa 
HAS Farmácia e Drogaria Ltda (inscrição 13690), com endereço na Avenida Nereu Ramos nº 
409, Centro, no município de Santa Cecília, devido ausência da farmacêutica responsável 
técnica Cristiane Aparecida Chaves Schneider. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção 
para compor o perfil de assistência. 
 
 Artigo 14 – Baixar em diligência o processo I-13453/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Fácil Farma Ltda (inscrição 14537), com endereço na Rua João Vicente Costa nº 148D, 
Marechal Bormann, no município de Chapecó, devido ausência do farmacêutico responsável 
técnico Fábio André Pavan. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção para verificar a 
regularização das RT´s dos profissionais.   
 
Artigo 15 – Baixar em diligência o processo I-13452/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Dimeoeste Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda EPP (inscrição 12833), com endereço 
na Avenida Araucária nº 261, Centro, no município de Maravilha, devido ausência da 
farmacêutica responsável técnica Bruna Larissa Melz. A fiscalização deve realizar uma nova 
inspeção no período matutino.   
 
Artigo 16 – Baixar em diligência o processo I-13426/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Farmácia e Drogaria Olfarma Ltda (inscrição 4707), com endereço na Rua Clevelândia nº 381D, 
Centro, no município de Chapecó, devido a firma encontrar-se sem profissional farmacêutico 
inscrito e habilitado junto ao CRF/SC. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção para 
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verificar se foi contratado um novo RT.   
 
Artigo 17 – Baixar em diligência o processo I-13479/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Amauri Ribeiro de Lima (inscrição 14986), com endereço na Rua Osvaldo Jarschel nº 21, São 
Cristóvão, no município de Três Barras, devido não possuir farmacêutico responsável técnico 
durante todo o horário de funcionamento. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção no 
período entre 12h e 14h para ratificar a justificativa apresentada. 
 
Artigo 18 – Baixar em diligência o processo I-13445/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Marcus V. F. D´Agostini Eireli (inscrição 14627), com endereço na Rua Carlos Batista Bruck nº 
271D, Centro, no município de Chapecó, devido não possuir farmacêutico responsável técnico 
durante todo o horário de funcionamento. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção para 
verificar a regularização da situação dos RT´s. 
 
Artigo 19 – Baixar em diligência o processo I-13450/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Farmácias Santé Ltda (inscrição 12897), com endereço na Avenida Santa Catarina nº 1515, 
Centro, no município de Coronel Freitas, devido não possuir farmacêutico responsável técnico 
durante todo o horário de funcionamento. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção para 
verificar a correção do horário da RT, durante a semana antes das 8h30min ou no sábado. 
 
Artigo 20 – Baixar em diligência o processo I-13444/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Farmácia Famavivafé Ltda ME (inscrição 13480), com endereço na Rua Imigrante Benedet nº 
47, Pinheirinho, no município de Criciúma, devido não possuir farmacêutico responsável técnico 
durante todo o horário de funcionamento. A fiscalização deve realizar uma nova inspeção às 13 
horas. 
 
Artigo 21 – Baixar em diligência o processo I-13447/2018, instaurado em desfavor da empresa 
Pharma Marin Berger Ltda ME (inscrição 7896), com endereço na Avenida Giácomo Lunardi nº 
360, Alvorada, no município de Xaxim, devido não possuir farmacêutico responsável técnico 
durante todo o horário de funcionamento.  A fiscalização deve realizar uma nova inspeção para 
averiguar a presença e regularização do estabelecimento. 
 
Artigo 22 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de um salário mínimo, 
o correspondente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), nos termos do disposto 
na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, por infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único 
da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com a Lei 5991/73 e/ou Lei 13021/14), à empresa 
abaixo relacionada que não apresentou a defesa do auto de infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13432/2018 Ana Christina Reichmuth Day 
EPP 

4549 São José Ausência 

 
Artigo 23 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de três salários 
mínimos, o correspondente a R$ 2.994,00 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais), nos 
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termos do disposto na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, por infração ao disposto no artigo 
24, parágrafo único da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com a Lei 5991/73 e/ou Lei 
13021/14), às empresas abaixo relacionadas que não apresentaram a defesa do auto de 
infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13585/2019 Município de Passos Maia 9073 Passos Maia Sem RT 

I-13649/2019 MS Comércio de 
Medicamentos Ltda 

9468 Bombinhas Ausência 

I-13648/2019 Raia Drogasil S.A. 14106 Florianópolis Restante do Horário 

 
Artigo 24 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de seis salários 
mínimos, o correspondente a R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), nos 
termos do disposto na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, em virtude de reincidência, por 
infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com 
a Lei 5991/73 e/ou Lei 13021/14), às empresas abaixo relacionadas que não apresentaram a 
defesa do auto de infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13568/2019 Trajano & Cia Ltda 7629 Porto União Restante do Horário 

I-13583/2019 Farmácia e Drogaria Nissei 
S/A 

11537 Joinville Restante do Horário 

I-13567/2019 Serviço Social da Indústria – 
SESI 

11774 Vargem Bonita Sem RT 

I-13566/2019 Município de Canoinhas – 
Pronto Atendimento 

13908 Canoinhas Sem RT 

I-13630/2019 Darci de França Pereira ME 14427 Barra Velha Sem RT 

 
Artigo 25 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de seis salários 
mínimos, o correspondente a R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais), nos 
termos do disposto na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, em virtude de reincidência, por 
infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com 
a Lei 5991/73 e/ou Lei 13021/14), às empresas abaixo relacionadas que não apresentaram a 
defesa do auto de infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13671/2019 Farmácia Fermino Eireli ME 6501 Florianópolis Restante do Horário 

I-13645/2019 Drogaria Farmafort Ltda ME 8536 Florianópolis Restante do Horário 

I-13635/2019 Farmácia Bem Estar Ltda ME 9229 Jaraguá do Sul Sem RT 
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I-13619/2019 Farmácia e Drogaria Nissei 
S/A 

11795 São Bento do 
Sul 

Restante do Horário 

I-13643/2019 Farmácia Moreira Ltda ME 12093 São Francisco 
do Sul 

Restante do Horário 

I-13644/2019 Drogaria DS Ltda – ME 13826 Balneário 
Camboriú 

Ausência 

I-13639/2019 Farmácia Kuramedic Ltda ME 14769 Barra Velha Restante do Horário 

 
Artigo 26 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de um salário mínimo, 
o correspondente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), nos termos do disposto 
na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, por infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único 
da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com a Lei 5991/73 e/ou Lei 13021/14), às empresas 
abaixo relacionadas que apresentaram intempestivamente a defesa do auto de infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13564/2019 Beneficência Camiliana do 
Sul 

613 Concórdia Ausência 

I-13433/2018 Farmácia Brito e Olsen Ltda – 
ME 

13792 Florianópolis Ausência 

 
Artigo 27 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de três salários 
mínimos, o correspondente a R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais), nos 
termos do disposto na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, por infração ao disposto no artigo 
24, parágrafo único da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com a Lei 5991/73 e/ou Lei 
13021/14), à empresa abaixo relacionada que apresentou intempestivamente a defesa do auto 
de infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13621/2019 Município de Criciúma – Un. 
de Saúde Boa Vista 24h 

13137 Criciúma Sem RT 

 
Artigo 28 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de três salários 
mínimos, o correspondente a R$ 2.994,00 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais), nos 
termos do disposto na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, por infração ao disposto no artigo 
24, parágrafo único da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com a Lei 5991/73 e/ou Lei 
13021/14), à empresa abaixo relacionada que apresentou intempestivamente a defesa do auto 
de infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13651/2019 RDG 1 Pharma Ltda – ME 13778 Bombinhas Sem RT 
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Artigo 29 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de seis salários 
mínimos, o correspondente a R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), nos 
termos do disposto na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, em virtude de reincidência, por 
infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com 
a Lei 5991/73 e/ou Lei 13021/14), à empresa abaixo relacionada que apresentou 
intempestivamente a defesa do auto de infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13565/2019 Farmácia Farmagoss Ltda 
ME 

3125 Concórdia Ausência 

 
Artigo 30 – Homologar a decisão da diretoria que em reunião realizada no dia 11 de março de 
2019 aplicou a penalidade de multa, ad referendum do Plenário, no valor de seis salários 
mínimos, o correspondente a R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais), nos 
termos do disposto na Lei 5724 de 26 de outubro de 1971, em virtude de reincidência, por 
infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único da Lei 3820/60 (podendo ser combinado com 
a Lei 5991/73 e/ou Lei 13021/14), às empresas abaixo relacionadas que apresentaram 
intempestivamente a defesa do auto de infração: 

Processo Nº Razão Social CRF Cidade Infração 

I-13576/2019 Hospital e Maternidade Santa 
Cecília 

2002 Santa Cecília Restante do Horário 

I-13642/2019 Farmácia M.C.P. Ltda ME 9012 São Francisco 
do Sul 

Restante do Horário 

I-13659/2019 Município de Bela Vista do 
Toldo 

11217 Bela Vista do 
Toldo 

Ausência 

I-13687/2019 Beneficência Camiliana do 
Sul 

13713 Biguaçu Restante do Horário 

 
Artigo 31 – Conceder à Conselheira Ana Flávia Broering Eller vista nos processos abaixo 
relacionados: 
a) Processo I-13397/2018, instaurado em desfavor da empresa João Batista Taciano & Cia Ltda 
EPP, inscrição 4675, Imbituba/SC, devido ausência do responsável técnico Farmacêutico 
Derrick Etienne Meis, cujo parecer do Relator Conselheiro Carlos Nyander Theiss foi pela 
aplicação da penalidade de multa de três salários mínimos, o correspondente a R$ 2.862,00 
(dois mil oitocentos e sessenta e dois reais); 
b) Processo I-13398/2018, instaurado em desfavor da empresa Balbinot e Nascimento Farmácia 
Ltda, inscrição 14544, Laguna/SC, devido ausência do responsável técnico Farmacêutico José 
dos Passos Fernandes, cujo parecer do Relator Conselheiro Carlos Nyander Theiss foi pela 
aplicação da penalidade de multa de seis salários mínimos, o correspondente a R$ 5.724,00 
(cinco mil setecentos e vinte e quatro reais); 
 
Artigo 32 – Conceder ao Conselheiro Marcelo Conti vista nos processos abaixo relacionados: 
a) Processo I-13537/2019, instaurado em desfavor da empresa RL Farma Ltda, inscrição 12648, 
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Piratuba/SC, devido ausência do responsável técnico Farmacêutico Edinei Lisboa, cujo parecer 
do Relator Conselheiro Carlos Nyander Theiss foi pela aplicação da penalidade de multa de três 
salários mínimos, o correspondente a R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais); 
b) Processo I-13508/2018, instaurado em desfavor da empresa Dalimed Farma Ltda, inscrição 
11371, Itapema/SC, devido a farmácia encontrar-se sem responsável técnico devidamente 
inscrito e habilitado junto ao CRF/SC, cujo parecer do Relator Conselheiro Carlos Nyander 
Theiss foi pela aplicação da penalidade de multa de seis salários mínimos, o correspondente a 
R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais); 
  
Artigo 33 – Aplicar a penalidade de multa de seis salários mínimos, correspondente a 
R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), no processo de infração I-13534/2019, 
conforme parecer do Conselheiro relator Carlos Nyander Theiss exarado na reunião plenária 
realizada em 25 de fevereiro de 2019, instaurado por ausência da Farmacêutica responsável 
técnica Jéssica Rodrigues Nogueira na Farmácia N Adami Ltda – ME (inscrição 13499), com 
endereço na Rua Arnoldo Pedro Meira no. 547, no município de São José/SC. A Conselheira 
Ana Flávia Broering Eller solicitou vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e exarou 
parecer pela manutenção da penalidade de multa. Submetido à votação na reunião plenária 
realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pela Conselheira 
Ana Flávia Broering Eller. 
 
Artigo 34 – Arquivar o processo de infração I-13304/2018. O parecer do Conselheiro relator 
Carlos Nyander Theiss exarado na reunião plenária realizada em 25 de fevereiro de 2019, 
instaurado por ausência da Farmacêutica responsável técnica Luana Balsan na Oestefarma 
Comércio de Medicamentos Ltda ME (inscrição 14755), com endereço na Rua Dr. Maruri no. 
990, no município de Concórdia/SC foi pela aplicação da penalidade de multa de três salários 
mínimos, correspondente a R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais). A 
Conselheira Ana Flávia Broering Eller solicitou vista no processo na reunião plenária de 
25/02/2019 e exarou parecer pelo arquivamento do processo. Submetido à votação na reunião 
plenária realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pela 
Conselheira Ana Flávia Broering Eller. 
 
Artigo 35 – Aplicar a penalidade de multa de seis salários mínimos, correspondente a 
R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), no processo de infração I-13455/2018, 
conforme parecer do Conselheiro relator Carlos Nyander Theiss exarado na reunião plenária 
realizada em 25 de fevereiro de 2019, instaurado por ausência da Farmacêutica responsável 
técnica Shara Raquel Wierzynski Leal na empresa Marcus V. F. Dagostini Eireli EPP (inscrição 
14558), com endereço na Rua Sete de Setembro no. 722 D, no município de Chapecó/SC. A 
Conselheira Ana Flávia Broering Eller solicitou vista no processo na reunião plenária de 
25/02/2019 e exarou parecer pela manutenção da penalidade de multa. Submetido à votação 
na reunião plenária realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado 
pela Conselheira Ana Flávia Broering Eller. 
 
Artigo 36 – Arquivar o processo de infração I-13463/2018. O parecer do Conselheiro relator 
Carlos Nyander Theiss exarado na reunião plenária realizada em 25 de fevereiro de 2019, 
instaurado por ausência do Farmacêutico responsável técnico Tarcísio Guilherme Wolfart da 
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Silva na empresa Farmácia Vicari & Menegas Ltda (inscrição 10026), com endereço na Rua 15 
de Agosto no. 401, no município de Ipira/SC foi pela aplicação da penalidade de multa de seis 
salários mínimos, correspondente a R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais). A 
Conselheira Ana Flávia Broering Eller solicitou vista no processo na reunião plenária de 
25/02/2019 e exarou parecer pelo arquivamento do processo. No seu parecer, solicita que sejam 
verificadas e tomadas as devidas providências éticas acerca da denúncia recebida. Submetido 
à votação na reunião plenária realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer 
vista exarado pela Conselheira Ana Flávia Broering Eller. 
 
Artigo 37 – Arquivar o processo de infração I-13483/2018. O parecer do Conselheiro relator 
Carlos Nyander Theiss exarado na reunião plenária realizada em 25 de fevereiro de 2019, 
instaurado por ausência da Farmacêutica responsável técnica Lisiane da Silva Teixeira dos 
Santos na empresa J.B.P. Varela & Cia Ltda EPP (inscrição 11154), com endereço na Rua 
Amaro José Pereira no. 2077, no município de Araranguá/SC foi pela aplicação da penalidade 
de multa de dois salários mínimos, correspondente a R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais). 
A Conselheira Ana Flávia Broering Eller solicitou vista no processo na reunião plenária de 
25/02/2019 e exarou parecer pelo arquivamento do processo. Submetido à votação na reunião 
plenária realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pela 
Conselheira Ana Flávia Broering Eller. 
 
Artigo 38 – Aplicar a penalidade de multa de um salário mínimo, correspondente a R$ 954,00 
(novecentos e cinquenta e quatro reais), no processo de infração I-13526/2019. O parecer do 
Conselheiro relator Cláudio Laurentino Guimarães exarado na reunião plenária realizada em 25 
de fevereiro de 2019, instaurado em desfavor da empresa Farmatrento Farmácia Ltda (inscrição 
11269), com endereço na Rua Nicolau Bado no. 219, no município de Nova Trento/SC por se 
encontrar aberta ao público em horário não declarado ao CRF/SC e sem farmacêutico 
responsável técnico, foi pela aplicação da penalidade de multa de três salários mínimos, 
correspondente a R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais). O Conselheiro 
Marcelo Conti solicitou vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e exarou parecer 
pela manutenção da penalidade de multa, porém com valor de 1 salário mínimo. Submetido à 
votação na reunião plenária realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista 
exarado pelo Conselheiro Marcelo Conti. 
 
Artigo 39 – Arquivar o processo de infração I-13570/2019. O parecer do Conselheiro relator 
Cláudio Laurentino Guimarães exarado na reunião plenária realizada em 25 de fevereiro de 
2019, instaurado em desfavor da empresa Sul Catarinense Comércio de Medicamentos Ltda 
ME (inscrição 14688), com endereço na Rua José Alberto Nunes no. 1211, no município de 
Tubarão/SC por se encontrar aberta ao público em horário não declarado ao CRF/SC e sem 
farmacêutico responsável técnico, foi pela aplicação da penalidade de multa de seis salários 
mínimos, correspondente a R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais). O 
Conselheiro Marcelo Conti solicitou vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e 
exarou parecer pelo arquivamento do processo. Submetido à votação na reunião plenária 
realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pelo Conselheiro 
Marcelo Conti. 
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Artigo 40 – Aplicar a penalidade de multa de três salários mínimos, correspondente a 
R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais), no processo de infração I-13442/2018, 
conforme parecer do Conselheiro relator Cláudio Laurentino Guimarães exarado na reunião 
plenária realizada em 25 de fevereiro de 2019, instaurado por ausência da Farmacêutica 
responsável técnica Jamile Rosa Segala na empresa Segala & Guimarães Ltda ME (inscrição 
8295), com endereço na Avenida Araucária no. 160, no município de Maravilha/SC. O 
Conselheiro Marcelo Conti solicitou vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e 
exarou parecer pela manutenção da penalidade de multa. Submetido à votação na reunião 
plenária realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pelo 
Conselheiro Marcelo Conti. 
 
Artigo 41 – Aplicar a penalidade de multa de um salário mínimo, correspondente a R$ 954,00 
(novecentos e cinquenta e quatro reais), no processo de infração I-13560/2019. O parecer do 
Conselheiro relator Carlos Nyander Theiss exarado na reunião plenária realizada em 25 de 
fevereiro de 2019, instaurado por ausência da Farmacêutica responsável técnica Fernanda 
Sobreiro Modesto de Andrade na empresa Fernanda & Amanda Farmácia Ltda (inscrição 
10362), com endereço na Rua Lauro Linhares no. 689, no município de Florianópolis/SC foi pela 
aplicação de penalidade de multa no valor de três salários mínimos, correspondente a 
R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e ois reais). O Conselheiro Marcelo Conti solicitou 
vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e exarou parecer pela manutenção da 
penalidade de multa, porém com valor de 1 salário mínimo. Submetido à votação na reunião 
plenária realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pelo 
Conselheiro Marcelo Conti. 
 
Artigo 42 – Arquivar o processo de infração I-13574/2019. O parecer do Conselheiro relator 
Cláudio Laurentino Guimarães exarado na reunião plenária realizada em 25 de fevereiro de 
2019, instaurado em desfavor da empresa C L G Comércio de Medicamentos Ltda ME (inscrição 
11115), com endereço na Estrada Dom João Becker no. 254, no município de Florianópolis/SC 
por ausência da Farmacêutica responsável técnica Caroline Liberali Ghem Vianna, foi pela 
aplicação da penalidade de multa de seis salários mínimos, correspondente a R$ 5.988,00 
(cinco mil novecentos e oitenta e oito reais). A Conselheira Sara Rosângela Martins Rauen 
solicitou vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e exarou parecer pelo 
arquivamento do processo. No seu parecer, solicita que sejam verificadas e tomadas as devidas 
providências éticas acerca da denúncia recebida. Submetido à votação na reunião plenária 
realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pela Conselheira 
Sara Rosângela Martins Rauen. 
 
Artigo 43 – Arquivar o processo de infração I-13486/2018. O parecer do Conselheiro relator 
Cláudio Laurentino Guimarães exarado na reunião plenária realizada em 25 de fevereiro de 
2019, instaurado em desfavor da empresa J.B.P. Varela & Cia Ltda EPP (inscrição 15056), com 
endereço na Rua Araranguá no. 278, no município de Criciúma/SC pelo fato da empresa não 
possuir RT inscrito, foi pela aplicação da penalidade de multa de seis salários mínimos, 
correspondente a R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais). A Conselheira Sara 
Rosângela Martins Rauen solicitou vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e 
exarou parecer pelo arquivamento do processo. Submetido à votação na reunião plenária 
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realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pela Conselheira 
Sara Rosângela Martins Rauen. 
 
Artigo 44 – Aplicar a penalidade de multa de seis salários mínimos, correspondente a 
R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), no processo de infração I-13559/2019, 
por se tratar de processo AD REFERENDUM multado na reunião plenária realizada em 25 de 
fevereiro de 2019, instaurado pelo fato da empresa Farmácia Central Ltda EPP (inscrição 
14291), com endereço na Avenida João Hennings Filho no. 282, no município de Indaial/SC, não 
possuir RT inscrito. A Conselheira Sara Rosângela Martins Rauen solicitou vista no processo na 
reunião plenária de 25/02/2019 e exarou parecer pela manutenção da penalidade de multa. 
Submetido à votação na reunião plenária realizada em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o 
parecer vista exarado pela Conselheira Sara Rosângela Martins Rauen. 
 
Artigo 45 – Aplicar a penalidade de multa de seis salários mínimos, correspondente a 
R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), no processo de infração I-13328/2019, 
conforme parecer do Conselheiro relator Cláudio Laurentino Guimarães exarado na reunião 
plenária realizada em 25 de fevereiro de 2019, instaurado pelo fato da empresa F & F Comércio 
de Produtos Farmacêuticos Ltda (inscrição 14593), com endereço na Rua Ricardo Schlemper 
no. 27, no município de Palhoça/SC, não possuir RT inscrito. A Conselheira Sara Rosângela 
Martins Rauen solicitou vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e exarou parecer 
pela manutenção da penalidade de multa. Submetido à votação na reunião plenária realizada 
em 18/03/2019 foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pela Conselheira Sara 
Rosângela Martins Rauen. 
 
Artigo 46 – Arquivar o processo de infração I-13509/2018. O parecer do Conselheiro relator 
Cláudio Laurentino Guimarães exarado na reunião plenária realizada em 25 de fevereiro de 
2019, instaurado pelo fato da empresa Farmácia Central Ltda EPP (inscrição 14291), com 
endereço na Avenida João Hennings Filho no. 282, no município de Indaial/SC, não possuir RT 
inscrito, foi pela aplicação da penalidade de multa de três salários mínimos, correspondente a 
R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais). A Conselheira Sara Rosângela Martins 
Rauen solicitou vista no processo na reunião plenária de 25/02/2019 e exarou parecer pelo 
arquivamento do processo. Submetido à votação na reunião plenária realizada em 18/03/2019 
foi aprovado, por maioria, o parecer vista exarado pela Conselheira Sara Rosângela Martins 
Rauen. 
 
Florianópolis, 18 de março de 2019. 
 
 
 

Karen Berenice Denez 
Presidente do CRF-SC 

 


