Mudanças
Quer queiramos ou não as mudanças acontecem. O Universo está mudando,
nosso pequeno Planeta Terra vem sofrendo
grandes alterações climáticas, geográficas
e magnéticas. Nosso País, o Brasil está mudando, nova política, novas leis, tudo adaptando-se ao novo.
Embora aterrorizante em determinados momentos, acreditamos que essas
mudanças são necessárias e, consequentemente, para melhor. Pelo menos é isso que
esperamos para um futuro bem próximo.
Nós, do Sindicato dos Proprietários
de Farmácia do Rio Grande do Sul, com
mais de 80 anos de luta em defesa da categoria, de nossas demandas e de nossos direitos,
nos sentimos honrados em participar desse
processo e convictos de que as mudanças
já realizadas e àquelas em andamento nos
tornarão mais fortes e unidos, tendo em vista sempre o bem maior da categoria a qual
representamos e da comunidade a qual pertencemos.

Estamos em meio a muitas questões
que precisam de definições. A exemplo, falta de um diálogo mais eficaz entre governo
do Estado e entidades representativas dos
empresários gaúchos. Nos referimos, neste
caso, a substituição tributária do ICMS.
O SINPROFAR entrou com mandado
de segurança coletivo em defesa de seus associados. A ação foi ajuizada em 28 de fevereiro último e acolhida no judiciário gaúcho.
O governo do Estado tentou caçar
esta liminar, mas não obteve sucesso. Ficou
mantida a petição do SINPROFAR.
A orientação do setor jurídico do
SINPROFAR para seus associados é que todos os empresários tomem os devidos cuidados buscando informações de suas obrigatoriedades, ou seja, fazer os cálculos de
complementação do ICMS a recolher ou restituir. Matéria explicativa encontra-se nesta
edição da revista Tarja Verde.
São muitas mudanças e precisamos
estar sempre atentos e preparados para absorvê-las ou combatê-las legalmente com a
devida orientação de nossa assessoria jurídica. Por essa razão, o SINPROFAR ao longo
de toda a sua história procurou manter um
alto nível em seu quadro funcional, embora
enxuto, muito competente para atender e
orientar nossos associados.
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LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA:

O DESCARTE DOS MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E VETERINÁRIO

Remédios e suas embalagens poderão ter logística
reversa obrigatória para o seu
descarte. 		

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou, no último dia 24 de maio projeto que
inclui os medicamentos, de uso
humano e veterinário, e as suas
embalagens entre os produtos
para os quais é exigido descarte
final através de um sistema de
logística reversa.
O texto segue para a Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), onde receberá decisão
terminativa e poderá seguir
para a análise da Câmara dos
Deputados.
O Projeto de Lei do Senado 375/2016, do senador Paulo
Rocha (PT-PA), altera a Política
Nacional de Resíduos Sólidos
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(Lei 12.305, de 2010), que, entre outros temas, trata da logística reversa — um conjunto de
ações, procedimentos e meios
para viabilizar a coleta de produtos usados e entregá-los ao
seus fabricantes.
A intenção é reaproveitá-los num novo ciclo de produção ou providenciar uma
destinação final adequada em
termos ambientais.
Pela lei atual, a logística
reversa é obrigatória para embalagens de agrotóxicos, pilhas
e baterias; pneus; óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e de produtos
eletrônicos e seus componentes.
DESCARTE INADEQUADO
Ao justificar o texto, Paulo Rocha argumentou que frequentemente sobras de medicamentos ou produtos fora do
prazo de validade são descartados indevidamente, provocando graves danos ambientais,
com poluição da água e prejuízos à saúde de pessoas e animais.
Ele mencionou também
o elevado número de acidentes
por ingestão desses remédios
por crianças.
“Lixo comum, pias, ralos
e vasos sanitários são os destinos mais frequentes, onde os

medicamentos descartados alcançarão o meio ambiente, provocando danos diversos como
contaminação da biota, feminização de peixes machos e desenvolvimento de resistência a
antibióticos, bem como a poluição de recursos hídricos, muitas
vezes utilizados como fonte de
abastecimento, de dessedentação de animais (onde os animais
mitigam a sede em qualquer local onde se acumula água; pode
ser bebedouros, lagos, ribeirões,
açudes, etc) e de obtenção de
alimentos”, afirmou o senador.
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
O parecer ressalta ainda
que, desde 2013, o Ministério
do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde tentam chegar,
sem sucesso, a um entendimento com a indústria farmacêutica
para a construção de um acordo
setorial voltado à implantação
de sistema de logística reversa
de medicamentos.
No ano passado, o Ministério do Meio Ambiente chegou
a abrir consulta pública para a
edição de decreto com a finalidade de instituir a logística reversa de medicamentos.
O prazo para contribuições da sociedade acabou e o
governo não analisou as contribuições recebidas.
(Fonte:Agência Senado)

Geral

CADASTRAMENTO DE PORTE NA ANVISA

No momento do cadastramento da empresa na ANVISA, a definição de porte não permite alteração. Desta forma, a empresa é automaticamente cadastrada como “Grupo I – Empresa de Grande Porte”.
Para comprovar que o porte é diferente, a empresa deve comprovar
junto à Agência o porte ao qual pertence.
Em outras palavras toda empresa cujo porte for diferente de
“Grande I” deve solicitar a alteração de porte junto à Agência para que
possa usufruir de alguns descontos no pagamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária. Caso o porte não seja comprovado dentro
dos prazos legais, ficará a empresa sujeita ao pagamento da TFVS em
seu valor integral, sem direito a ressarcimento.
CLASSIFICAÇÃO DE PORTE
A tabela abaixo é utilizada pela Anvisa para classificação referente ao porte da empresa, de acordo com a MP nº 2.190-34/2001 e a
Lei Complementar nº 139/2011.
Atenção! A classificação de porte pode ser afetada por algumas questões de exclusão. Mesmo com o faturamento de “Microempresa ou
EPP”, a empresa será classificada como “Grupo IV– Médio Porte” em
quaisquer das seguintes hipóteses:

- Cujo capital participe outra pessoa jurídica;
- Se for filial, sucursal, agência ou representação no Brasil de pessoa
jurídica com sede no exterior;
- Cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006;
- Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra
empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006;
- Se o sócio ou titular for administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos;
- Se constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
- Se houver participação do capital de outra pessoa jurídica;
- Caso exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
- Se resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos
cinco anos anteriores;
- Caso tenha sido constituída sob a forma de sociedade de ações.
Alteração e comprovação de porte
A alteração do porte deve ser realizada antes do pagamento
da TFVS.O recolhimento da taxa a maior não gera direito a ressarcimento. Anualmente, a comprovação de porte é necessária, inclusive pelas
farmácias e drogarias, pois o faturamento bruto pode variar.
Como comprovar o porte para os grupos Grande II, Médias III e IV?
Deve ser encaminhada mídia eletrônica (CD), contendo arquivo em formato PDF, que permita a realização de busca textual e cópia, com a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) completa – ou seja, que contenha todas as páginas do relatório de impressão de pastas e fichas – referente
ao ano-calendário imediatamente anterior, juntamente com o recibo
de entrega.
A mídia deve estar acompanhada de carta impressa com os
dados básicos da empresa (CNPJ, razão social e endereço) que informe
que se trata de comprovação de porte econômico para o exercício. O
envio da documentação deverá seguir o prazo estabelecido para com-
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provação dos dados fiscais junto à Receita Federal do Brasil, no exercício.
Como comprovar ME ou EPP?
Deve ser encaminhado, original – ou cópia autenticada– da
Certidão Simplificada atualizada pelo Cartório de Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Certidão atualizada emitida pelo
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas em que conste a informação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. O prazo para
envio vai até 30 de abril de cada exercício.
A Certidão da Junta Comercial emitida eletronicamente é
válida para fins de comprovação de porte. O documento possui numeração específica e permite a verificação de autenticidade por meio de
consulta.
Como comprovar cooperativa?
Deve ser encaminhada mídia eletrônica (CD), contendo arquivo em formato PDF, que permita a realização de busca textual e cópia,
com a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) completa – ou seja, que contenha todas as páginas do relatório de impressão de pastas e fichas –
referente ao ano-calendário imediatamente anterior, juntamente com
o recibo de entrega.
A mídia deve estar acompanhada de carta impressa com os
dados básicos da empresa (CNPJ, razão social e endereço) que informe
que se trata de comprovação de porte econômico para o exercício. O
envio da documentação deverá seguir o prazo estabelecido para comprovação dos dados fiscais junto à Receita Federal do Brasil, no exercício.
As comprovações devem ser encaminhadas para Agência Nacional de Vigilância Sanitária
OBS. A empresa que tenha perdido o prazo para comprovação de porte, poderá enviar a documentação à Anvisa. Assim que a Agência receber a documentação, se não houver nenhuma pendência, será providenciada a atualização do porte da empresa no sistema.
Empresa em início de atividade
Se a empresa é de Grande ou de Médio Porte e está em início de atividade, não tendo obtido, portanto, o faturamento bruto no
exercício anterior, o enquadramento será realizado com base no faturamento presumido. Deve ser enviada à Anvisa declaração registrada
em cartório – conforme modelo contido no Anexo III da RDC º 222/2006.
Após um ano de funcionamento, a empresa está obrigada a confirmar
ou corrigir o respectivo enquadramento.
Prazo da Anvisa
A alteração do porte só é realizada pela própria Anvisa, mediante o recebimento da documentação de comprovação do porte. O
prazo para alteração do porte pela Anvisa é de até cinco dias úteis a
contar da data do recebimento da documentação de comprovação,
desde que a mesma esteja correta, ou seja, de acordo com todas as
exigências legais.
É importante observar que a data a ser considerada para início do prazo não é a data da protocolização do documento na Anvisa e,
sim, a data de entrada na área responsável pela análise. Na contagem
do prazo, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento, prorrogando o final do prazo para o próximo dia útil, caso o último dia do
prazo caia em dia não útil.
Consulta à situação do porte
Para saber se o porte da empresa já foi atualizado:
1. Acesse o Sistema de Cadastramento de Empresas;
2. Na tela inicial do sistema, verifique o campo “1.5 – Porte”, onde constará o porte da empresa;
Caso a documentação já esteja na área técnica responsável pela análise há mais de cinco dias úteis, é possível que o porte ainda não tenha
sido atualizado em razão de insuficiência ou incorreção de documentos.
Como saber a causa da não alteração do porte?
1. Acesse o Sistema de Cadastramento de Empresas;
2. Na tela inicial do sistema, verifique o link “Justificativa de Porte Insuficiente”, ao lado do campo “1.5 – Porte”.
Além de descrever a razão do porte não ter sido alterado, é possível
visualizar a documentação necessária a ser encaminhada à Anvisa para
que a alteração de porte seja realizada. Essa documentação não poderá ser enviada por e-mail. Deve ser protocolizada na Anvisa, assim
como foi feito na primeira tentativa de alteração de porte.
(Fonte ANVISA)
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AJUSTES DO ICMS/ST NO RS

A pedido do SINPROFAR, a equipe jurídica do
Sistema Fecomércio-RS reuniu-se com associados do sindicato, no dia 18 de abril último, para esclarecer dúvidas
sobre as exigências do Governo do Estado em relação aos
ajustes do ICMS/ST. O advogado Rafael Borin, da equipe
Rafael Pandolfo Advogados
Associados, fez uma análise
da situação, conforme segue
abaixo:
PANORAMA
Previsão constitucional
da substituição tributária
CF/88, art. 150 (...)
§7º A lei poderá atribuir a
sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição,
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial RESTITUIÇÃO da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
Entendimento do Supremo Tribunal Federal
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA.
ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. (...) 5. De acordo
com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República,
a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à
restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma
como antecipadamente tributado. (RE nº 593.849)
HISTÓRICO NO RS
1) A Lei nº15.056, publicada em 27/12/17, alterou
a legislação do ICMS, com objetivo de adequá-la ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 593.849, julgado em 19/10/16.
1. A lei delegou a regulamentação do método de cálculo,
condições e prazos para o Executivo. (art. 36-A da Lei nº
8.820/89)
2. A lei autorizou a complementação do imposto, além da
restituição. (art. 33, §1º, alínea ‘h’, da Lei nº 8.820/89)
2) O Decreto nº 54.308, publicado em 06/11/18, alterou o Regulamento do ICMS e disciplinou a restituição e
a complementação do ICMS/ST sob o título de Ajuste do
Imposto Retido por Substituição Tributária.
1. O ajuste é obrigatório para os contribuintes varejistas e
não varejistas que venderem para consumidor final.
2. Inicialmente o Ajuste passaria a ser obrigatório, a partir
de 1º janeiro de 2019
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3. A Instrução Normativa RE nº 48/18, publicada em
13/11/18, regulamentou os procedimento fiscais atinentes
ao Ajuste do ICMS/ST.
4. O Decreto nº 54.490, publicado em 23 de janeiro de
2019, alterou o inicio da vigência do Ajuste do ICMS/ST
para o dia 1º de março de 2019. Antes desse prazo, o Ajuste
é opcional.
EVOLUÇÃO DO TEMA
19/10/16

27/12/17

06/11/18

FEV/2019

STF RE

Lei nº
15.056

Decreto nº
54.308

DECISÕES JUDICIAIS
FAVORÁVEIS E
DESFAVORÁVEIS

Nº 593.849

Institui a
restituição e a
complementaç
ão do ICMS/ST

Regulamentou o
Ajuste do
ICMS/ST.

MAR/2019

INÍCIO DA
VIGÊNCIA DO
AJUSTE ICMS ST

Vigência: 1º de
janeiro de 2019

COMO CALCULAR O AJUSTE
O contribuinte deve apurar mensalmente o montante do imposto PRESUMIDO e o montante do imposto
EFETIVO.
Montante presumido - valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre o valor da base de cálculo
utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por
substituição tributária, informado nos documentos fiscais
de aquisição das mercadorias, deduzido o valor correspondente às mercadorias que não sejam objeto de saídas
destinadas à consumidor final localizado no RS, ou cuja
saída seja isenta ou não tributada.
Montante efetivo - valor obtido pela aplicação da
alíquota interna sobre o preço praticado na operação a
consumidor final deste Estado constante nos documentos
fiscais de saída das mercadorias.
Atenção!
1) Em relação ao cálculo do Montante Presumido:
Não serão consideradas as aquisições de mercadorias que
não estejam amparadas por Nota Fiscal (RICMS/RS, Livro
III, art. 25-A, NOTA 02)
2) E se na NOTA FISCAL não informar a base de cálculo que foi utilizada para o ICMS/ST (preço da indústria
para o varejista)?
i) Primeiramente, deve ser utilizado o valor que serviu de
base para a retenção do imposto quando da ÚLTIMA AQUISIÇÃO da mercadoria pelo estabelecimento, proporcional à quantidade adquirida (RICMS/RS, Livro III, art. 25-A,
NOTA 03)
ii) Se não for possível o método anterior, o montante presumido deve ser apurado da forma como ocorreria a tributação pelo remetente se não fosse contribuinte substituído. (RICMS/RS, Livro III, art. 25-A, NOTA 07) (X)
Estoque
•
Até 29 de fevereiro de 2019, os contribuintes sujeitos ao Ajuste devem apurar o “montante presumido” em
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relação às mercadorias, cujo ICMS foi recolhido antecipadamente através de substituição tributária;
•
O montante apurado deve ser adjudicado na contabilidade do contribuinte em 03 parcelas mensais iguais
e sucessivas.
•
Atenção: se o contribuinte não apurar o estoque
deverá inventariar as mercadorias recebidas com substituição tributária, no final do dia 31 de dezembro, e apurar
o valor do imposto presumido correspondente, que será
estornado em 03 parcelas, mensais, iguais e sucessivas.(X)
APURAÇÃO DO SALDO
Ao fim de cada período de apuração, deverá ser
deduzido do montante do imposto efetivo o montante do
imposto presumido, sendo que:
- saldo positivo constituirá valor a complementar,
que será primeiramente compensado com saldo de crédito de substituição tributária, se houver, e havendo valor
remanescente, o recolhimento ocorrer até o dia 20 do mês
subsequente, utilizando-se código 1224, conforme o Apêndice XVI da Instrução Normativa RE nº 45/98.
- saldo negativo constituirá valor a restituir, que
será primeiramente compensado com saldo devedor de
ICMS, se houver, e havendo valor remanescente, o saldo
será transferido para o período seguinte.
Resumindo
1) Apurar o estoque de mercadorias sujeitas ao
ICMS/ST;
2) Apurar mensalmente o Montante Presumido do
ICMS/ST e o Montante Efetivo do ICMS/ST;
3) Se houver saldo negativo, haverá valor de ICMS
à restituir;
4) Se houver saldo positivo, haverá exigência de
ICMS complementar.
Montante
efetivo

Montante
presumido

Saldo
positivo

Montante
efetivo

Montante
presumido

Saldo
negativo

ICMS a
recolher
Valor a
restituir
Crédito de
ICMS

DECISÃO DO SINPROFAR (1/03/2019)
Trecho da decisão:
“(...) tenho que esta situação se mostra ainda mais peculiar, na medida em que há verossimilhança, num juízo de
cognição sumária, nas alegações trazidas pelo demandante quanto à suposta usurpação de competência do legislador estadual ao criar hipótese de tributação não contemplada na lei complementar que trata do ICMS, a Lei Kandir,
motivo pelo qual a tutela de urgência deve ser deferida,
para que seja afastada a exigência do pagamento da complementação do ICMS-ST até que seja julgado o mérito da
presente demanda.
3. Em face do exposto, para afastar, DEFIRO o pedido de

tutela de urgência em relação à empresa demandante, os
efeitos do Decreto n. 54.308/2018, no tocante à complementação do ICMS-ST.”
Dúvida 1: qual o prazo para restituição do ICMS/ST ?
- ÚLTIMOS CINCO ANOS (período de decadência
previsto no CTN) ?
- OUTUBRO DE 2016 (data do julgamento do STF) ?
- JANEIRO DE 2018 (data da vigência da Lei 15.056/17 do
RS) ?
- JANEIRO DE 2019 (data da vigência da regulamentação) ?
Dúvida 2: a complementação do ICMS/ST
é constitucional?
O Supremo Tribunal Federal não decidiu sobre a
complementação quando do julgamento do RE nº 593.849.
Os Estados cobram a complementação alegando
que o STF convalidou a complementação, ao entender
que o fato gerador presumido da substituição tributário
não é definitivo.
A cobrança da complementação, contudo, pode
ser considerada inconstitucional, pois a Constituição Federal exige que o ICMS/ST seja regulamentado por lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional.
Considerações
1) Recentemente a Procuradoria-Geral do Estado
do Rio Grande do Sul (PGE), divulgou uma Circular, na qual
informou que o TJ/RS teria autorizado a complementação
do ICMS/ST, em relação a todos os contribuintes do Estado;
2) Apesar de o teor da circular encaminhada pela
PGE/RS
indicar
o
co n t rá r i o ,
o acórdão
do
TJ/RS
somente
vincula as
partes do
processo
em que foi
proferida;
3) A decisão do TJ/RS favorável ao Estado não é definitiva (sujeita à
recurso);
4) A decisão do TJ/RS não analisa o principal argumento favorável às empresas que é a AUSÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR que regulamente a complementação do
ICMS/ST;
5) Judiciário ainda não firmou posicionamento sobre a complementação;
Recomendação:
a) iniciar a complementação;
b) provisionar;
c) depositar judicialmente;
d) aguardar Poder Judiciário.
Contato: borin@rpandolfo.adv.br
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COMUNICADO AOS ASSOCIADOS DO SINPROFAR - URGENTE

Em meados de março deste
ano, o SINPROFAR ingressou com um
mandado de
segurança,
para requer
a
sustação
da cobrança
da
complementação do
ICMS/ST.
Essa complementação foi
criada no âmbito do chamado Ajuste do ICMS/ST,
instituído pela Lei nº 15.056/17 e regulamentado pelo Decreto nº 54.308/18.
A partir do Ajusta, o RS passou a exigir das empresas que realizam operações com consumidor final
o cumprimento de uma série de novas
exigências fiscais, com o objetivo de
apurar se houve “pagamento a menor
do ICMS” na venda de mercadorias
que tiveram o imposto recolhido por
substituição tributária em etapas an-

teriores da cadeia econômica.
Um dos objetivos do Ajuste do
ICMS/ST é obrigar as empresas à complementar o ICMS nesses casos.
De acordo com a legislação, o
Ajuste do ICMS/ST é obrigatório a partir de 1º de março de 2019, para as empresas do regime geral, e a partir de 1º
de junho de 2019, para as empresas do
Simples Nacional.
O SINPROFAR entende, contudo, que o Estado do RS não pode exigir
tal complementação e, por essa razão,
recorreu ao Poder Judiciário.
A primeira vitória do sindicato ocorreu no dia 1º de março, data
em que foi concedida liminar favorável ao SINPROFAR (proc. nº 900888958.2019.8.21.0001).
Na liminar, ficou definido que o
RS deve se abster de cobrar quaisquer
diferenças de ICMS com base no Decreto Estadual 54.308/18, até o fim do
julgamento definitivo do mandado de
segurança. Com o objetivo de derrubar

essa decisão, o Estado recorreu ao Tribunal de Justiça, pedindo a imediata
suspensão dos efeitos da liminar.
No dia 23 de março, no entanto, o TJ/RS proferiu decisão, determinando que fossem mantidos os
efeitos da liminar até o julgamento do
recurso pelo Tribunal.
O fato de o Tribunal não ter
suspendido a liminar do sindicato
pode ser visto como mais uma vitória
nessa luta em prol dos direitos das
empresas do setor farmacêutico gaúcho.
Além disso, a recente decisão do TJ/RS serve de indicativo para
uma vitória futura e definitiva contra a
complementação do ICMS/ST.
O tema ainda resta pendente
de julgamento.
O SINPROFAR continuará
atuando na defesa dos seus associados.
Matheus Zomer
matheus.zomer@rpandolfo.adv.br

LIBERAÇÃO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ISENTOS
DE PRESCRIÇÃO

O governo iniciou um processo de liberalização dos preços de medicamentos isentos de prescrição médica (MIP).
A medida, publicada na resolução número 2 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED), retira a necessidade de fixação de preço-teto para parte dos produtos que as pessoas podem comprar
livremente em farmácias, como dipirona e ibuprofeno.
O texto cria três grupos dentro dos MIPs de forma a garantir um
processo de implantação gradual dessa liberalização, reduzindo o risco de
alta de preços ao consumidor, sendo: :
I - Grupo 1: medicamentos liberados dos critérios de estabelecimento ou ajuste de Preços Fábrica e
de Preços Máximos ao Consumidor;
II - Grupo 2: medicamentos
liberados dos critérios de estabelecimento ou ajuste de Preços Fábrica,
com Preços Máximos ao Consumidor
regulados pela CMED; e,
III - Grupo 3: medicamentos
com Preços Fábrica e Preços Máximos
ao Consumidor regulados pela CMED;
Hoje, parte do mercado já tem
preço liberado e foi automaticamente
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inserido no grupo 1, em que não há
teto de preços.
A autorização para mais medicamentos sem prescrição serem incluídos nesse primeiro grupo e liberados do preço-teto será feita de forma
gradual, provavelmente em três lotes,
com prazos e quantidades a serem
definidos em cerca de duas semanas,
quando o comitê executivo da CMED
volta a se reunir.
Hoje o universo de MIPs é de
cerca de 3 mil produtos, em um mercado superior a R$ 10 bilhões por ano.
A visão do governo é que há
concorrência grande na maioria dos
produtos desse mercado sem prescrição e que, por isso, não deve haver
alta de preços no longo prazo, embora
algum impacto no curto prazo possa
ser sentido.
Apesar de o governo buscar
a liberação generalizada, parte dos
MIPs deverá ter algum tipo de controle de preços, pelo fato de não terem
muita concorrência.
Esses casos serão encaixados no grupo 2 - faixa intermerdiária
na qual não há limites de preços nas
fábricas, mas há teto de valor para o
varejo - e no grupo 3, com preço-teto

nas duas etapas (fábrica e comércio).
A resolução prevê que os medicamentos poderão migrar de categoria, reduzindo ou elevando sua liberdade de precificação.
O secretário-executivo da
CMED, Ricardo Santana, disse que a
medida é saudável tanto do ponto de
vista econômico como para o consumidor, inserindo-se no processo de
desburocratização e maior eficiência
regulatória do Estado.
Ele destacou que há produtos
com cerca de 40 empresas competindo e que os consumidores são atentos
e buscarão o melhor preço.
Ele ressaltou que o governo
está abrindo mão de parte da regulação, mas vai reforçar o monitoramento dos produtos e coibir movimentos
que prejudiquem o consumidor.
“A medida dá flexibilidade em
relação aos MIP, mas não foge da obrigação de monitorar”, disse. Santana
explicou que a liberação por lotes ajuda no monitoramento e controle do
comportamento das empresas.
“Dependendo do comportamento do mercado podemos revogar
e redesenhar isso.”
(Fonte https://notisul.com.br)

Evento

MEGA FEIRA AGAFARMA
PALESTRA DE SHINYASHIKI

Com bom humor e muito carisma, o empresário, médico psiquiatra,
terapeuta, Doutor em Administração de
Empresas pela FEA/USP e autor best-seller Roberto Shinyashiki realizou a palestra “Revolução
dos
Campeões” que abriu
as atividades
da Mega Feira
Agafarma, realizada nos dias
14 e 15 de março último, na
FIERGS, em Porto Alegre. Segundo o palestrante, quando todos crescem, todos
ganham.
Inicialmente ele contou da sua
familiaridade com o setor varejista de
medicamentos quando começou sua vida
profissional numa farmácia familiar de
propriedade de seus pais. “Comecei lavando vidros na farmácia Santa Marta, em
São Paulo, mais precisamente na Baixada
Paulista. Meu pai foi balconista e acabou

dono desse estabelecimento, onde trabalhou a família toda.
Entrei na faculdade de medicina
e comecei a ver o outro lado, o lado do paciente, contou ele. “Iniciei como cirurgião
e depois especializei-me em psiquiatria”.
Para Shinyashiki quem nos ensina a curar
é um mestre chamado Jesus Cristo que dizia: “levanta-te e cura...”.
O palestrante comentou que tem
pessoas que vendem medicamentos e as
vezes e nem olham nos olhos do cliente.
“Ele não tem tempo de olhar e falar “este
remédio vai te curar”. “Se você não entender que isso faz parte do processo de
cura, o robô vai te substituir. Tem médico
que prescreve e nem olha nos olhos do
paciente. Esse é o nosso desafio ou vamos
perder para lojas virtuais que vendem remédios que curam”.
Shinyashiki alerta ainda para a
necessidade de os empresários estudarem administração de empresas para entender como sua empresa funciona. “Se
todo o mundo fizer o que der na telha,

sem se preocupar com padrões, a vida
não vai andar. Precisa organizar para funcionar”.
Outro aspecto que ele destacou
foi a importância de estar olhando o mercado porque este fica velho rapidamente.
Também observou que tem gente que alega não vender por causa da crise. “Há empresas que crescem na crise
e outras que quebram. O que faz ganhar
dinheiro é a maneira de agir nestes períodos”.
Ele sugere atitude como nunca
desistir da vida, acreditar em Deus, em
si próprio e no sujeito que entra na farmácia. Concluiu citando o que não pode
acontecer na hora da morte de cada um:
arrepender-se de não ter amado; não falar eu te amo para os filhos; agradecer
ao seus pais; e, não ter ido atrás de seus
sonhos. “Devemos sentir gratidão e rezar,
agradecendo por ser uma pessoa abençoada. O importante não é saber se você
acredita em Deus, o importante é saber se
Deus acredita em você”.

A pré-alta de medicamentos, que
ocorre em março/abril, é o período escolhido pela rede de farmácias Agafarma
para a realização de sua Mega Feira e Feira
de Negócios. O evento ocorreu nos dias 14
e 15 de março do corrente ano, na FIERGS,
em Porto Alegre.
Conforme o presidente da Agafarma, Wilson Galli, este período favorece a compra
de medicamentos, ainda com o
preço velho
e com bons
descontos
que depois
podem ser repassados aos
clientes, sinalizando para um resultado
comercial muito bom. Galli destacou ainda o importante retorno dos expositores
e demais parceiro que resultou excelentes
negócios, garantindo o sucesso absoluto
do evento.
Ao todo foram 40 expositores entre indústria farmacêutico e distribuidoras de medicamentos. O evento foi aberto
pelo empresário, médico psiquiatra, terapeuta, Doutor em Administração de Em-

presas pela FEA/USP e autor best-seller
Roberto Shinyashiki.
Durante os dois dias de feira foram disponibilizados diversos serviços
para os associados da Rede Agafarma
como Espaço Beleza, Quick Massage, Espaço Kids, Cafeteria e Espaço Chimarrão.
Galli observou que este evento teve uma
característica mais cultural com a palestra de Shinyashiki e demais atividades de
entretenimento, confraternização, e troca
de experiências, além dos bons negócios.
O encerramento do evento teve
um jantar seguido por um show do grupo
tradicionalista Os Serranos.
A rede Agafarma, com 22 anos de
existência e pioneira no associativismo no
Estado, conforme o presidente da entidade, optou por uma expansão mais lenta.
“Preferimos crescer com sustentação,
aperfeiçoando a rede com um todo, com
mais qualidade”.
FEBRAFAR
O Diretor Geral da FEBRAFAR,
José Abud Neto, na ocasião da abertura
da Mega Feira Agafarma, destacou a importante participação de Wilson Galli, há
14 anos como diretor financeiro da entidade. “Ele ajudou a construir a FEBRAFAR. A Agafarma foi uma das fundado-

ras”, completou Abud.
Hoje, afirmou o diretor geral,
contamos com 59 redes de farmácias pelo
Brasil, o que somam mis de 900 farmácias. “Iniciamos com um escritório de 35
metros quadrados e hoje estamos instalados numa sede com dois mil metros quadrados”.
Revelou que conheceu a Agafarma antes de fundar a FEBRAFAR. “O mercado gaúcho tem maior concentração de
redes corporativas grandes e médias.
“Vejo muitas oportunidades desse sistema prosperar. Através do sistema
de inteligência da Federação enxergamos
cada uma das farmácias de redes, sabemos o que cada uma vende e o mix de
produtos destas.
Possuímos programas que cruzam essas informações com a venda dos
concorrentes e as farmácias de redes. Estamos atentos a evolução”.

MEGA FEIRA E FEIRA DE NEGÓCIOS
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