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b) nºs 002.541/2005-0, 008.190/2005-0, 009.611/2005-9,
015.491/2005-4, 020.168/2005-0, 005.875/2006-7 (Auditor Augusto
Sherman Cavalcanti).

Foram proferidas, sob a Presidência do Ministro Ubiratan
Aguiar, as Deliberações quanto aos processos relatados pelo Ministro
Guilherme Palmeira.

E N C E R R A M E N TO

A Presidência deu por encerrados os trabalhos da Segunda
Câmara, às dezesseis horas e trinta e dois minutos e eu, Elenir
Teodoro Gonçalves dos Santos, Subsecretária da Segunda Câmara,
lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será as-
sinada pela Presidência.

ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS
S A N TO S

Subsecretária da Câmara

Aprovada em 15 de agosto de 2007.

GUILHERME PALMEIRA
Presidente da Câmara
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA

REGISTROS DE OBRAS INTELECTUAIS

Registro no- . 1885. Processo: CF-0551/2005. Interessado:
Arquiteta Fernanda Cabral Soares, Crea-RJ: 21306-D, RG: IFP-
2003.024, CPF: 099666097-68. Características da Obra: Identificada
pela autora como: "Minicentro Cirúrgico em Módulos Deslocáveis
para Esterilização de Animais". Trata-se da criação de minicentros
para controle populacional dos animais urbanos Características prin-
cipais: dimensões mínimas; baixo custo de construção; mobilidade;
facilidade de implantação em áreas carentes. Formados por contai-
neres de chapa metálica, utilizando-se dois conjuntos acoplados.

MARCOS TÚLIO DE MELO
Presidente do Conselho
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CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

RESOLUÇÃO No- 465, DE 24 DE JULHO DE 2007

Ementa: Dispõe sobre as atribuições do far-
macêutico no âmbito da Farmácia Antro-
posófica e dá outras providências.

O Conselho Federal de Farmácia (CFF), no uso de suas
atribuições legais e regimentais;

Considerando que, no âmbito de sua área específica de atua-
ção e como Conselho de Profissão Regulamentada, exerce atividade
típica do Estado, nos termos dos artigos 5.o- , inciso XIII; 21, inciso
XXIV e 22, inciso XVI, todos da Constituição Federal do Brasil;

Considerando o disposto no artigo 5.o- , inciso XIII, da Cons-
tituição Federal do Brasil, que outorga liberdade de exercício, tra-
balho ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer;

Considerando a atribuição deste CFF para expedir as re-
soluções necessárias para a fiel interpretação da Lei Federal no- .
3.820/60, da ampliação e do limite de competência do exercício da
profissão, nos termos da Lei e sua Regulamentação pelo Decreto no-

85.878/81;
Considerando, ainda, a outorga legal ao CFF de zelar pela

saúde pública, promovendo ações que implementem a assistência
farmacêutica em todos os níveis de atenção à saúde, conforme alínea
"p", do artigo 6.o- , da Lei Federal n.o- 3.820/60, com as alterações da
Lei Federal n.o- 9.120/95;

Considerando o princípio da descentralização político-admi-
nistrativa previsto na Constituição Federal e na Lei n.o- 8.080/90;

Considerando o disposto no artigo 43, incisos I, II e III, da
Lei no- . 9.394, de 23/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional;

Considerando os termos da Resolução no- . 2/02, da Câmara
de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, do Mi-
nistério da Educação, que instituiu as Diretrizes Curriculares Na-
cionais do Curso de Graduação em Farmácia;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS)
vem estimulando o uso da Medicina Tradicional/Medicina Alterna-
tiva/Medicina Complementar nos sistemas de saúde, de forma in-
tegrada às técnicas da medicina ocidental moderna em seu documento
"Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005";

Considerando as proposições contidas no Relatório Final da
I Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica,
promovida pelo Ministério da Saúde, realizada em setembro de
2003;

Considerando a RDC 26/2007, da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), que trata do registro de medicamentos
dinamizados industrializados;

Considerando a Instrução Normativa No- 7, da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que trata dos compêndios
sobre medicamentos dinamizados, por ela reconhecidos;

Considerando a definição de medicamento estabelecida no
Art. 4o- , inciso II, da Lei 5.991/73;

Considerando a Portaria MS no- 1600/2006, que aprova a
constituição do Observatório das Experiências de Medicina Antro-
posófica no Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando que a Antroposofia é uma filosofia (introdu-
zida no início do século por Rudolf Steiner), caracterizada por um
método de conhecimento da natureza, do ser humano e do universo,
que amplia o conhecimento obtido pelo método científico conven-
cional, passível de aplicação em praticamente todas as áreas da vida
humana.

Considerando que a Farmácia Antroposófica é a ciência far-
macêutica que se deriva da ciência farmacêutica convencional e da
antroposofia;

Considerando que a farmácia antroposófica, com base no
conceito antroposófico de que as enfermidades humanas encontram
na natureza processos similares, opostos ou harmonizadores, tem a
função de transformar em medicamentos as substâncias que trazem
tais processos da natureza e colocá-los à disposição da medicina
antroposófica, através da pesquisa, desenvolvimento e produção de
tais medicamentos, incluídas as questões de controle de qualidade,
garantia de qualidade e regulatórias.

Considerando que a Resolução da Diretoria Colegiada da
Anvisa no- 26, de 30 de março de 2007, define os medicamentos
antroposóficos como medicamentos de componente único e medi-
camentos compostos, RESOLVE:

Artigo 1o- - Dispor sobre as atribuições do farmacêutico no
âmbito da Farmácia Antroposófica, nos termos do Anexo l desta
Resolução.

Artigo 2o- - Para fins desta Resolução, entende-se por far-
macêutico antroposófico como o profissional graduado em ciências
farmacêuticas e registrado no Conselho Regional de Farmácia de sua
jurisdição, com formação teórico-prática em farmácia antroposófica,
promovida ou reconhecida pela Associação Brasileira de Farmácia
Antroposófica (Farmantropo), que o habilita nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento, produção, controle de qualidade, garantia de qua-
lidade e questões regulatórias dos produtos farmacêuticos antropo-
sóficos, assim como do aconselhamento, da dispensação e comer-
cialização de medicamentos em farmácias.

Artigo 3o- - Os Conselhos Regionais de Farmácia poderão
criar Câmaras Técnicas, no âmbito de sua jurisdição, para tratar de
assuntos pertinentes à Farmácia Antroposófica.

Artigo 4o- - As Câmaras Técnicas, de que trata o artigo
anterior, deverão contar com a participação de farmacêutico com
formação nesta área de conhecimento.

Artigo 5o- - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1o- - São atribuições privativas do farmacêutico an-

troposófico:
I - o assessoramento e a responsabilidade técnica na indústria

farmacêutica, nas farmácias comunitária e magistral, no serviço pú-
blico e privado, onde são desenvolvidas atividades de assistência e
atenção farmacêuticas, relacionadas com a Farmácia Antroposófica;

II - a manipulação e a dispensação de medicamentos an-
troposóficos, além da prestação de serviços de cuidados farmacêu-
ticos no âmbito da farmácia antroposófica;

III - a Elaboração de laudos técnicos e a realização de pe-
rícias técnico-legais relacionados a estabelecimentos, serviços e pro-
dutos antroposóficos.

Artigo 2o- - São atribuições do farmacêutico antroposófico, as
seguintes atividades afins, respeitadas as modalidades profissionais,
ainda que não privativas ou exclusivas:

a) orientar e participar dos processos de seleção e cultivo de
plantas medicinais, segundo os princípios da antroposofia;

b) assessorar a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT),
estabelecendo critérios para inclusão e exclusão de medicamentos
antroposóficos, de obtenção de insumos, órgãos e tecidos animais,
animais, matérias primas, plantas medicinais e fitoterápicos, utili-
zados na terapêutica antroposófica;

c) participar da elaboração e da divulgação, em todos os
níveis, da Relação de Medicamentos Antroposóficos, insumos, órgãos
e tecidos animais, animais, matérias primas, plantas medicinais e
fitoterápicos, utilizados na terapêutica antroposófica;

d) participar do desenvolvimento de sistemas de informação,
farmacovigilância, estudos de utilização e elaboração de bancos de
dados de medicamentos antroposóficos, insumos, órgãos e tecidos
animais, animais, matérias primas, plantas medicinais e fitoterápicos,
utilizados na terapêutica antroposófica;

e) participar da elaboração atualização de normas e marcos
regulatórios pertinentes ao desenvolvimento, manipulação, produção,
distribuição e uso de medicamentos antroposóficos, obtenção de in-
sumos, órgãos e tecidos de animais, animais, matérias primas, plantas
medicinais e fitoterápicos, utilizados na terapêutica antroposófica;

f) participar, em todos os níveis, do processo de organização
e estruturação dos serviços de assistência farmacêutica, referentes à
Farmácia Antroposófica, desde a elaboração de normas até o de-
senvolvimento de estudos de impacto junto ao usuário;

g) participar da elaboração de formulários terapêuticos e de
materiais técnico-científicos sobre medicamentos antroposóficos, in-
sumos, órgãos e tecidos de animais, animais, matérias primas, plantas
medicinais e fitoterápicos, utilizados na terapêutica antroposófica, nos
três níveis de gestão, subsidiando os responsáveis pela prescrição;

h) acompanhar o processamento dos insumos farmacêuticos
e insumos farmacêuticos antroposóficos, utilizados na preparação dos
medicamentos antroposóficos.

i) participar do processo de qualificação dos fornecedores
dos insumos farmacêuticos e insumos farmacêuticos antroposóficos,
utilizados na farmácia antroposófica;

j) participar do processo de aquisição de insumos farma-
cêuticos, insumos farmacêuticos antroposóficos e produtos acabados,
sendo o responsável pela elaboração de especificação técnica dos
editais e pela emissão de pareceres técnicos;

k) produzir medicamentos antroposóficos, em obediência aos
padrões especificados em mementos ou formulários terapêuticos, ado-
tados oficialmente pela União, Estados e/ou Municípios brasileiros;

l) supervisionar e elaborar normas e procedimentos relativos
à recepção, estocagem, guarda, conservação e controle dos estoques
de insumos farmacêuticos, insumos farmacêuticos antroposóficos e
dos medicamentos antroposóficos, em obediência aos preceitos das
Boas Práticas de Armazenamento;

m) prestar serviços de atenção farmacêutica, interagindo com
o paciente, objetivando alcançar os resultados terapêuticos esperados,
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
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RESOLUÇÃO Nº 565, DE 13 DE AGOSTO DE 2007

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDE-
RAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, XVIII, do
Regimento Interno,

CONSIDERANDO que eventuais ações movidas contra en-
tes federais (União, Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO)
para dirimir questões pertinentes ao tráfego aéreo nacional envolvem
aspectos eminentemente técnicos;

CONSIDERANDO que as Varas Federais e os Juizados Es-
peciais Federais precisam manter a regularidade dos seus serviços
essenciais de atendimento aos cidadãos, em face da sobrecarga de
trabalho a que estão submetidos;

CONSIDERANDO a necessidade de economia de custos em
face das dificuldades orçamentárias da Justiça Federal, especialmente
diante do contingenciamento determinado pelo Executivo Federal;

CONSIDERANDO que a instalação de Juizados Especiais
Federais em aeroportos do País é de natureza emergencial e tem-
porária, resolve, ad referendum do Conselho da Justiça Federal:

Art. 1º RECOMENDAR aos Presidentes dos Tribunais Re-
gionais Federais que a instalação de postos de Juizados Especiais
Federais em aeroportos do País far-se-á mediante a designação de
Juiz Federal para atuar em regime de plantão, sem prejuízo de sua
jurisdição, despachando por via eletrônica, preferencialmente, sem a
necessidade de deslocamento.

Art. 2º Os Tribunais Regionais Federais estabelecerão a es-
trutura física e de pessoal de apoio aos serviços de que trata o art. 1º,
bem como regulamentarão os procedimentos referentes ao atendi-
mento ao público e demais atividades operacionais sobre o funcio-
namento de Juizados Especiais Federais nos aeroportos.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Min. BARROS MONTEIRO
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
24ª REGIÃO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
Em 13 de agosto de 2007

Processo nº 2.616/2007
Ratifico a inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25,

inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, da Lei nº. 8.666/93, referente à
despesa de realização in company do Curso Legislação de Pessoal e
a Reforma Previdenciária no Serviço Público, a ser ministrado pelo
instrutor João Magalhães Araújo Filho, nas dependências deste Tri-
bunal, mediante a contratação da empresa Unidade BSB Represen-
tação de Livros Ltda., no valor de R$ 12.800,00.
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Processo nº 3.143/2007
Ratifico a inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25,

inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, da Lei nº. 8.666/93, referente à
despesa de realização do Curso Negociação de Alto Resultado, a ser
ministrado pelo consultor Aly Baddauhy Junior, no período de 12 a
14.09.2007, no Auditório da OAB, em Dourados-MS, mediante a
contratação da empresa Business Center Treinamento Ltda.-ME, no
valor de R$ 5.400,00.

Des. AMAURY RODRIGUES PINTO JÚNIOR

Poder Judiciário
.

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.
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