
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso 
Rua 06 - Quadra 11 - Lote 07 – CPA – Caixa Postal 10012 – Fone: 3619-5200 Fax: 3619-5202 
Cuiabá – MT - CEP: 78050-970 - site: www.crf-mt.org.br – e-mail: presidencia@crf-mt.org.br 
 

 

 
 

DELIBERAÇÃO N.º 089/14 
 

 
 

EMENTA: REGULAMENTA O PARCELAMENTO DE 
DÉBITOS EM SEDE ADMINISTRATIVA PERANTE O 
CRF/MT PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 
IMPOSSIBILITADAS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA.  

 
 
 
 

O Conselho Regional de Farmácia  do Estado de Mato Grosso - CRF/ MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a letra “d”, do Art. 10, da Lei n° 3.820, de 11 de 
novembro de 1960, bem como inciso XI do artigo 2º do Regimento Interno do Conselho Regional 
de Farmácia de Mato Grosso e de acordo com aprovação do Plenário, em Sessão realizada em 15 de 
Julho de 2.014.  

CONSIDERANDO que a Lei 3.820/60 define as atribuições dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, e entre elas a de proceder a cobrança das anuidades, multas e taxas;  

CONSIDERANDO as pessoas físicas e jurídicas que descumpriram o pactuado através do 

Programa de Recuperação Judicial e Extrajudicial do Conselho Federal de Farmácia previsto pela 

Resolução n.º 533, de 1.º de Julho de 2.010; 

CONSIDERANDO a necessidade deste órgão possuir instrumento capaz de diminuir a 

inadimplência, possibilitando a realização de parcelamento de dívidas contraídas por pessoas físicas 

e jurídicas;  

CONSIDERANDO a necessidade de ser normatizado o assunto, com vistas à padronização e à 

agilização dos procedimentos de parcelamento.  

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de disciplinar a matéria, visando preservar o princípio da 

igualdade previsto no artigo 5.º, caput, da Constituição Federal e demais disposições constitucionais 

atinentes à Administração Pública; 
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DELIBERA   

Artigo 1.º - Os débitos de pessoas físicas ou jurídicas em atraso, após adesão ao Programa, poderão 

ser pagos em parcelas mensais, iguais e sucessivas, devidamente atualizados pelo INPC, ou outro 

índice oficial que venha a ser estabelecido pelo Governo Federal. 

Artigo 2.º - O CRF/MT somente efetivará o parcelamento mencionado no artigo anterior sob 

condição de que figure o total do débito do devedor nos respectivos termos, esteja ele em sede 

administrativa ou judicial, sendo esta uma condição obrigatória para a formalização do acordo. 

Artigo 3.º - Se quaisquer dos débitos objeto do parcelamento requerido encontrar-se sub judice, 

deverá o requerente comprovar previamente junto ao departamento jurídico do CRF/MT a 

realização do pedido de desistência da respectiva ação judicial, independentemente da fase ou grau 

de jurisdição em que se encontre.  

Artigo 4.º -  O parcelamento do débito existente, excetuando-se as taxas, será limitado ao máximo 
de 18 (dezoito) parcelas, devendo a quitação ocorrer até o mês de dezembro do ano de 2.015.  

Parágrafo Único - O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a:  

� R$ 50,00 (cinquenta reais) – para Pessoa Física;  

� R$ 100,00 (cem reais) – para Pessoa Jurídica.  

Artigo 5.º – Será concedido o desconto de 99% (noventa e nove por cento) nos juros e multa de 

mora para pagamento à vista dos débitos. 

Artigo 6.º Os funcionários integrantes do Departamento de Tesouraria deste Regional estão 

autorizados, independentemente de despacho do Diretor Tesoureiro, a conceder automaticamente, 

parcelamento de débitos, obedecido o teor integral dos artigos  3.º e 4.º desta Deliberação. 

Artigo 7.º - O interessado deverá protocolar o pedido de parcelamento junto ao CRF/MT e aguardar 

o pronunciamento deste Regional. 

Artigo 8.º - Uma vez deferido o parcelamento do débito, o interessado receberá as guias para 
pagamento. 
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Parágrafo único – Ocorrendo o inadimplemento de 03(três) parcelas, consecutivas ou não, o 
mesmo não poderá requerer novo parcelamento, devendo proceder ao pagamento à vista. 

Artigo 9.º - O INADIMPLEMENTO a partir da 3.ª guia do parcelamento, implicará na imediata 

inscrição em dívida ativa do débito remanescente.  

Artigo 10.º - Qualquer pedido de parcelamento de dívida que contrarie os termos desta Deliberação 

deverá ser submetido à apreciação de um dos membros da  Diretoria do CRF/MT.  

Artigo 11 – O parcelamento do débito não exime o estabelecimento de regularizar-se junto ao 

CRF/MT, devendo a fiscalização proceder à averiguação e se necessário, proceder às devidas 

autuações enquanto permanecer a irregularidade. 

Artigo 12 – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Cuiabá-MT, 15 de Julho de 2.014. 

 
 

 
ALEXANDRE HENRIQUE MAGALHÃES  

PRESIDENTE DO CRF/MT  


