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DECISÃO
Trata-se de apelação interposta por NESTLE S/A e recurso adesivo interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO - CRA/SP em face da r. sentença proferida nos autos da ação anulatória interposta objetivando a
anulação do auto de infração nº 23022, bem como a consequente declaração da inexigibilidade da multa imposta e da obrigação de
remeter informações sobre seus funcionários.
Alega a autora que tem por atividade básica a industrialização e comercialização de produtos alimentícios para o consumo humano e, por
esta razão, seu registro é feito junto ao Conselho Regional de Química, único a quem deve prestar informações e, eventualmente,
fornecer documentos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80, razão pela qual não apresentou tais documentos ao Conselho réu.
A r. sentença julgou improcedente a ação ao fundamento de que "embora a atividade da Autora esteja relacionada ao ramo alimentício,
verifica-se de seu contrato social a expressa autorização para o desempenho de atividades que em tese poderiam estar abrangidas
naquelas que não privativas do técnico de administração." Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados
em R$ 600,00.
Apela a autora pleiteando a reforma da r. sentença sustentando, em síntese, que sua atividade precípua está relacionada à química,
razão pela qual mantém inscrição perante o Conselho competente para fiscalizar suas atividades, não havendo justificativa para a
fiscalização do apelado. Aduz que o Conselho Regional tem o poder de fiscalização, de disciplina e de polícia administrativa quanto ao
exercício profissional, mas tais poderes não o autorizam a impor sanção por suposto descumprimento de suas disposições legais
inaplicáveis à espécie, uma vez que não relacionados à atividade básica da empresa.
Recorre adesivamente o Conselho Profissional, pleiteando a majoração da verba honorária arbitrada.
Com contrarrazões de ambas as partes (fls. 237/244 e 277/284), subiram os autos a esta E. Corte.
É o relatório.
Decido.
A sentença recorrida foi proferida e publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, regendo-se a apelação em tela, portanto,
pelas regras desse Diploma Processual, consoante orientação firme do E. Superior Tribunal de Justiça.
Cabível na espécie o artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.
Com efeito, o art. 1º da Lei nº 6.839/80, dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, in
verbis:
"Art.1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas
entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela
qual prestem serviços a terceiros."
In casu, verifica-se que a empresa tem por objetivo "a fabricação, transformação, beneficiamento, conservação, estocagem, distribuição,
importação, exportação, comércio e divulgação de: a) produtos alimentícios e bebidas em geral; b) matérias-primas utilizadas no fabrico
de alimentos e bebidas; c) outras substâncias utilizadas no fabrico de alimentos e bebidas; d) produtos alimentícios e bebidas sob a
forma acabada e semi-acabada; e) alimentos in natura; f) alimentos resfriados, refrigerados, congelados e supergelados em geral; g)
alimentos dietéticos; h) cereais matinais, produtos esses conhecidos genericamente por corn flakes; i) alimentos enterais e produtos
correlatos à saúde e à nutrição humanas; j) rações, alimentos e quaisquer outros produtos para animais; k) desidratação, torrefação e
moagem de café; l) café solúvel, café torrado/moído e extrato de café, sob a forma de cápsulas e saches, bem como de máquinas para
seu preparo, louça talheres e acessórios em geral, comercializados diretamente com o consumidor final em estabelecimentos próprios ou
de terceiros; m) produtos de perfumaria, higiene, cosméticos e toucador; e n) produtos para gestantes, lactantes e lactentes." (fls.
21/46).
Nesse diapasão, observa-se o disposto no artigo 2º da Lei nº 4.769/65:
"Art. 2º A atividade profissional de Técnico de Administração será exercida, como profissão liberal ou não, mediante:
a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da
administração, como administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração
financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como outros campos
em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos."
Destarte, conclui-se que a atividade básica da apelante não está prevista nas hipóteses acima elencadas, não estando sujeita à
fiscalização do Conselho Regional de Administração, sendo de rigor a procedência do apelo.
Nesse sentido se observa o entendimento desta E. Corte Regional, in verbis:



"AÇÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - AUSENTE VINCULAÇÃO REGISTRAL COM A ATIVIDADE
PREPONDERANTE (TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E ATIVIDADES DE CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL) - ÔNUS DEMANDANTE ATENDIDO - PROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO.
1. Impertinente a preliminar contida em contrarrazões, porque plenamente fundamentado o recurso apresentado.
2. A empresa recorrida tem por objeto social o "treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, e representação
comercial de mercadorias em geral", cláusula segunda, fls. 11.
3. O art. 2º da Lei 4.769/65, elenca as atividades inerentes ao Técnico de Administração.
4. O cenário dos autos não se põe a defletir predominância, em sua atividade principal, como submetida ao Conselho Regional de
Administração, como exigido pelo art. 1º, da Lei 6.839/80.
5. Restou cabalmente demonstrado que a atividade preponderante embargante está ligada ao ramo de treinamento de pessoas e em
consultoria geral, assim sem sujeição à tutela do polo apelante. Precedente.
6. Lavrada a r. sentença em 09/11/2016, devidos honorários advocatícios recursais, art. 85, § 11, CPC, majorando-se a quantia arbitrada
pela r. sentença em R$ 100,00, totalizando a sucumbência em R$ 2.100,00. Precedente.
7. Improvimento à apelação. Procedência ao pedido."
(AC nº 0006725-51.2016.4.03.6102/SP, Relator Juiz Federal Convocado Silva Neto, Quarta Turma, j. 01.08.2018, D.E. 04.09.2018)
"ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE PUBLICIDADE. REGISTRO DA EMPRESA CUJA
ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. DANO MATERIAL
AFASTADO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.
-A respeito da inscrição de pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional, a Lei n.º 6.839/80, em seu art. 1º, estabelece: "Art.
1º. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades
competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual
prestem serviços a terceiros."
-A Lei n.º 4.769/65, que regula o exercício da profissão de técnico de administração, elenca em seu art. 2º as atividades de competência
privativa desses profissionais.
-Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina a qual conselho
profissional deverá submeter-se.
-A atividade preponderante da empresa é a publicidade, não se verifica o exercício de atividade principal de administrador. Outrossim,
verifico que tanto a Lei nº 4.769/65, bem como o Decreto Regulamentador nº 61.934/67, não fazem qualquer menção à atividade
preponderante da autora, incabível, portanto, qualquer penalidade por ausência de registro perante o Conselho Regional de
Administração. -No tocante à condenação do apelante em danos materiais, sob a justificativa de gastos com elaboração e registro de
alteração contratual, verifico que assiste razão ao Conselho-réu, trata-se de ato unilateral, em que além da alteração da razão social, por
iniciativa da própria apelada, houve retirada e admissão de sócios, não havendo que se imputar tal fato ao apelante.
-Apelação e remessa necessária parcialmente providas."
(AC 0009551-79.2009.4.03.6301/SP, Relatora Desembargadora Federal Mônica Nobre, Quarta Turma, j. 16.08.2017, D.E. 30.08.2017)
Em vista da procedência do apelo autor, inverto o ônus da sucumbência.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do Código de Processo Civil de 1973, dou provimento à apelação da
autora , para anular o auto de infração e consequentemente a multa imposta e nego seguimento ao recurso adesivo.
Observadas as formalidades legais, baixem os autos.
Intime-se.
São Paulo, 30 de agosto de 2019.
DIVA MALERBI
Desembargadora Federal
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