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DELIBERAÇÃO N.° 077/12 

 

Ementa: Altera a Deliberação n.º 25/10 que dispõe sobre 

isenção do pagamento de anuidade aos profissionais 

farmacêuticos com idade mínima de 70(setenta) anos e 

que tenha solicitado a inscrição remida. 
 

 

O Plenário do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso, 

reunido em 14 de maio de 2.012, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 

3.820, de 11 de novembro de 1960 , bem como o artigo 2.º inciso X, do seu Regimento 

Interno, 

 

CONSIDERANDO o disposto pela Lei 3.820/60 em seus artigos 22 a 27, que 

versam sobre as anuidades e taxas dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 

  

CONSIDERANDO a Resolução n.º 521 de 16 de dezembro de 2009, do 

Conselho Federal de Farmácia que disciplina a respeito da inscrição, o registro, o 

cancelamento de inscrição e a averbação nos Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras 

providências, e ainda, sobre a inscrição remida; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação n.º 025 de 08 de Março de 2010 do 

CRF/MT que dispõe sobre a isenção do pagamento de anuidade ao farmacêutico com 

inscrição remida; 

 

CONSIDERANDO que as pendências de dívidas decorrentes do não 

recolhimento de anuidades, taxas ou emolumentos devem ser solucionadas através dos 

meios processuais hábeis proporcionados pelo ordenamento jurídico para cobrança e 

recolhimento de tais créditos, notadamente a execução fiscal disciplinada pela Lei Federal 

nº 6.830/80; 

 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência e o sub-princípio da economia; 

 

CONSIDERANDO que a administração pública pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais; ou revogá-los, respeitados os direitos 

adquiridos; 

 

CONSIDERANDO o elevado número de processos administrativos fiscais em 

tramitação no CRF/MT, que demandam a utilização de pessoal e investimentos, 

comprometendo a regularidade das atividades desenvolvidas por esta Autarquia; 

  

CONSIDERANDO a faculdade da administração federal em negociar débitos 

fiscais de sua receita, promovendo o saneamento da mesma;  
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RESOLVE:   

 

 

Artigo. 1º- Autorizar o(a) Diretor(a)Tesoureir(o)a do CRF-MT a promover a 

revisão de débitos correspondentes à anuidade dos farmacêuticos que completarem 70 

(setenta) anos de idade.  

 

§ 1º – Os créditos que forem constituídos após o farmacêutico atingir 70 

(setenta) anos poderão ser anulados, mediante solicitação do interessado. 

 

§ 2.º - Os valores pagos anteriormente, de maneira espontânea, não serão 

devolvidos. 

 

Artigo 2.º – O farmacêutico que completar 70 (setenta) anos de idade poderá 

solicitar a inscrição remida, sendo concedido a isenção do pagamento da anuidade a partir 

do deferimento da solicitação. 

 

§ 1.º - A existência de débitos anteriores ao ano em que o farmacêutico tenha 

atingido 70 (setenta) anos não será óbice ao deferimento do pedido de inscrição remida, 

devendo o CRF/MT adotar as medidas legais quanto à cobrança dos débitos. 

 

Artigo 3.º – Os casos omissos ou dúvidas quanto ao enquadramento aos 

termos desta Deliberação serão apreciados pela Diretoria. 

 

Artigo. 4.º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua 

assinatura, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 Cuiabá-MT, 11 de junho de 2.012. 

 

 

 

 Dr. José Ricardo Arnaut Amadio 

       Presidente do CRF/MT 

 
 

 

 


