
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.549.830 - RS (2015/0201804-4)
  

RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE : DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING BRASIL 

LTDA 
ADVOGADOS : RONALDO RAYES 
   WANESSA DE CÁSSIA FRANÇOLIN 
   RENATA LEMOS DA COSTA 
   LUZIA DA SILVA MICHAEL 
   FERNANDO GONÇALVES GORAIEB 
RECORRIDO : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO RIO GRANDE DO SUL 
ADVOGADO : MÔNICA EDUARDA COIN 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por DAIRY PARTNERS 
AMERICAS MANUFACTURING BRASIL LTDA., com respaldo na alínea "a" e "c" do 
permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim 
ementado (e-STJ fl. 1145):

ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE VETERINÁRIA. INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS. REGISTRO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. NECESSIDADE.
Os estabelecimentos cuja atividade básica é a utilização de insumos de origem 
animal, tais como leite e seus derivados, devem sujeitar-se à fiscalização do 
respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos do artigo 5º, 
alínea 'f', da Lei nº 5.517/68, estando, pois, obrigados a efetuar o registro e a 
contratação de médico veterinário como responsável técnico. Precedentes deste 
Tribunal.

Nas suas razões, a recorrente aponta violação aos arts. 535 do 
CPC/1973; 5º e 6º da Lei n. 5.517/1968; 13 da Lei n. 2.800/1956 e 1º da Lei n. 6.389/1980.

Contrarrazões.

Passo a decidir.

Inicialmente, cumpre observar que "aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

Feito tal destaque, registro que esta Corte tem entendimento consolidado 
no sentido de que apenas as empresas cuja atividade básica estiver vinculada à medicina 
veterinária ou as que prestem serviços veterinários a terceiros é que estão obrigadas ao registro 
no Conselho Regional de Medicina Veterinária, não sendo o caso daquelas que comercializem 
medicamentos correlatos, ração animal, produtos agropecuários, animais vivos, cárneos e lácteos.
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Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. 
NÃO-OBRIGATORIEDADE.
I - A empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de medicamentos 
veterinários, ração animal e armarinho, não está obrigada ao registro junto ao 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera 
comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina 
veterinária.
II - Recurso especial improvido. (REsp 1542189/SE, Rel. Min. REGINA HELENA 
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015).

ADMINISTRATIVO. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA. EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO ESTÁ 
VINCULADA À MEDICINA VETERINÁRIA. DESNECESSIDADE.
1. Apenas as empresas cuja atividade básica estiver vinculada à medicina 
veterinária ou as que prestem serviços veterinários a terceiros é que estão 
obrigadas ao registro no Conselho de Medicina Veterinária.
2. Hipótese em que a atividade principal da empresa consiste na fabricação de 
embutidos de carne (lingüiças, salsichas, mortadelas etc.), carnes defumadas e 
conservadas e banha de porco, não associadas ao abate, sem prestação de 
serviços veterinários a terceiros, conforme ressaltado pelo acórdão recorrido.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a empresa 
que industrializa e comercializa produtos cárneos e lácteos não exerce atividade 
básica relacionada à medicina veterinária, não está obrigada ao registro perante 
o Conselho de Medicina Veterinária. Consequentemente, a presença de 
responsável técnico da área da medicina veterinária é inexigível.
4. Precedentes: REsp nº 487.673/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 16/08/2004; 
REsp nº 623.131/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19/12/2006; REsp nº 
1.350.680/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/02/2013; AgRg nos EDcl no 
AREsp nº 134.486/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/04/2013 e 
AgRg no REsp nº 1.463.626/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 526496/PR, Rel. 
Min. OLINDO MENEZES - Convocado, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
01/10/2015, DJe 08/10/2015).

No caso, o Tribunal de origem apurou que o objeto social da empresa 
autora é "fabricação, transformação, beneficiamento, conservação, distribuição comercial, 
importação e exportação de: a) produtos alimentares; b) outras substâncias utilizadas no fabrico 
de alimentos; c) produtos acabados, semi-acabados e matérias-primas alimentares in natura e d) 
alimentos resfriados, refrigerados, congelados e supergelados, principalmente leites e seus 
derivados". (e-STJ fl. 199). (grifei)

Nesse passo, na linha do entendimento consolidado nesta Corte, tais 
atividades não ensejam a inscrição perante o recorrente.
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Diante do exposto, nos termos do art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 
255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para reconhecer a 
desnecessidade de inscrição da demandante perante o Conselho Regional de Medicina 
Veterinária/RS, bem assim tornar insubsistentes os autos de infração n. 6032/2012 e 6033/2012.  
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 16 de junho de 2016.

MINISTRO GURGEL DE FARIA 

Relator
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