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DO SUL - CRA/RS

APELADO : CASCH FOMENTOS LTDA

ADVOGADO : Thiago da Silva Neves

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CASCH FOMENTOS LTDA objetivando a
declaração  de  inexistência  de  vínculo  jurídico  com  o  CONSELHO  REGIONAL  DE
ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - CRA/RS.

A antecipação de tutela foi indeferida (evento12).

Devidamente  processado  o  feito,  sobreveio  sentença  cujo  dispositivo  foi  assim
redigido:

'Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de: a) declarar a inexistência de relação jurídica
que imponha o registro da empresa autora junto ao Conselho Regional de Administração do Rio
Grande do Sul (CRA/RS); e b) anular a multa imposta em decorrência da notificação expedida por
meio do ofício nº  2012/000525,  de 10/05/2012.  Defiro a antecipação da tutela para afastar  a
exigibilidade da multa. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que, nos termos
do artigo 20, §4, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados desde a data desta sentença,
pelo IPCA-E. Para tanto, levei  em conta que a fixação em percentual sobre o valor da causa
resultaria  em  valor  irrisório.  Publique-se,  registre-se  e  intimem-se.  Sentença  não  sujeita  a

reexame necessário (CPC, art. 475, § 2º).

Apelou  o  CRA/RS defendendo  que  a  autora  desempenha  atividade  profissional
típica do ramo da Administração Financeira - factoring, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.769/65,
razão porque postula pela reforma integral da sentença.

Com as contrarrazões, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Considero que a sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal Dr. Francisco Donizete
Gomes corretamente deslindou a controvérsia, em fundamentação a que me reporto (evento31):

(...)
II - FUNDAMENTOS

O artigo 1º da Lei nº 6.839/80 dispõe que o registro de empresas e a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, delas encarregados, são obrigatórios em razão da atividade básica ou em
relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.
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A  autora  afirma,  em  suma,  que  realiza  factoring  na  modalidade  convencional,  consistente
unicamente na aquisição de direitos de crédito, sem a prestação de serviços para os clientes.

Como se lê na cláusula segunda de seu contrato social, 'a sociedade Casch Fomentos Ltda tem por
objeto social o ramo de fomento empresarial,  compra e venda de ativos e passivos financeiros
comerciais e industriais e desconto de duplicatas'  (E1-CONTRSOCIAL3).

Não se desconhece a existência de precedentes no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)
- e mesmo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) - no sentido da obrigatoriedade de registro das
empresas  que  têm  como  objeto  a  exploração  de  factoring  perante  o  Conselho  Regional  de
Administração  -  sem  fazer  distinção  quanto  à  modalidade  de  factoring  realizada
(exemplificativamente: TRF4, AC 5014532-19.2013.404.7200, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão
Luís  Alberto  D'azevedo  Aurvalle,  juntado  aos  autos  em  11/11/2014;  TRF4,  AC
5008716-31.2014.404.7100,  Terceira  Turma,  Relatora  p/  Acórdão Salise  Monteiro  Sanchotene,
juntado aos  autos  em 24/10/2014;  STJ,  EDcl  no  REsp  1297606/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012).

No entanto, recentemente, a Primeira Seção do STJ solucionou a divergência existente naquela
Corte, uniformizando o posicionamento das Turmas de Direito Público, entendendo ser inexigível o
registro das empresas que exploram a atividade de factoring convencional (compra à vista de
crédito a prazo) perante o Conselho Regional de Administração. O julgado restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRESA DE FACTORING. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA DE
NATUREZA  EMINENTEMENTE  MERCANTIL.  REGISTRO  NO  CONSELHO  REGIONAL  DE
ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS, PARA
QUE PREVALEÇA A TESE ESPOSADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA.
1.   In casu, observa-se a ocorrência de divergência de teses jurídicas aplicadas à questão atinente
à  obrigatoriedade  (ou  não)  das  empresas  que  desenvolvem  a  atividade  de  factoring  em  se
submeterem  ao  registro  no  Conselho  Regional  de  Administração;  o  dissídio  está  cabalmente
comprovado,  haja  vista  a  solução apresentada pelo  acórdão embargado  divergir  frontalmente
daquela apresentada pelo acórdão paradigma.
2.    A  fiscalização  por  Conselhos  Profissionais  almeja  à  regularidade  técnica  e  ética  do
profissional, mediante a aferição das condições e habilitações necessárias para o desenvolvimento
adequado  de  atividades  qualificadas  como  de  interesse  público,  determinando-se,  assim,  a
compulsoriedade da inscrição junto ao respectivo órgão fiscalizador,  para o legítimo exercício
profissional.
3.   Ademais, a Lei 6.839/80, ao regulamentar a matéria, dispôs em seu art. 1o. que a inscrição
deve levar em consideração, ainda, a atividade básica ou em relação àquela pela qual as empresas
e os profissionais prestem serviços a terceiros.
4.   O Tribunal de origem, para declarar a inexigibilidade de inscrição da empresa no CRA/ES,
apreciou  o  Contrato  Social  da  empresa,  elucidando,  dessa  maneira,  que  a  atividade  por  ela
desenvolvida, no caso concreto, é a factoring convencional, ou seja, a cessão, pelo comerciante ou
industrial ao factor, de créditos decorrentes de seus negócios, representados em títulos.
5.   A atividade principal da empresa recorrente, portanto, consiste em uma operação de natureza

eminentemente  mercantil,  prescindindo,  dest'arte,  de  oferta,  às  empresas-clientes,  de

conhecimentos inerentes às técnicas de administração, nem de administração mercadológica ou

financeira.

6.   No caso em comento, não há que se comparar a oferta de serviço de gerência financeira e

mercadológica - que envolve gestões estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a

um objetivo e ao desenvolvimento da empresa - com a aquisição de um crédito a prazo - que,

diga-se  de  passagem,  via  de  regra,  sequer  responsabiliza  a  empresa-cliente  -solidária  ou

subsidiariamente - pela solvabilidade dos efetivos devedores dos créditos vendidos.

7.   Por outro lado, assinale-se que, neste caso, a atividade de factoring exercida pela sociedade
empresarial recorrente não se submete a regime de concessão, permissão ou autorização do Poder
Público,  mas  do  exercício  do  direito  de  empreender  (liberdade  de  empresa),  assegurado  pela
Constituição Federal, e típico do sistema capitalista moderno, ancorado no mercado desregulado.
8.   Embargos de Divergência conhecidos e acolhidos, para que prevaleça a tese esposada no
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acórdão paradigma e,  consequentemente,  para restabelecer  o acórdão do Tribunal  de origem,
declarando-se a inexigibilidade de inscrição da empresa embargante no CRA/ES.
(EREsp  1236002/ES,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
julgado em 09/04/2014, DJe 25/11/2014) (grifou-se)

Do voto condutor do acórdão, colho as seguintes considerações, que adoto como razões de decidir:

19. A Sentença julgou improcedente a demanda, sob o argumento de que a atividade preponderante
da empresa é o factoring , que, à luz do art. 15, § 1o., III, alínea d da Lei 9.249/95 consiste na
prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito,  seleção  de  riscos,administração  de  contas  a  pagar  e  a  receber,  compra  de  direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
20. A sentença foi reformada pelo Tribunal de origem, que, ao invés de analisar puramente o

conceito  legal,  apreciou  o  Contrato  Social  da  empresa,  elucidando,  dessa  maneira,  que  a

atividade desenvolvida pela Empresa embargante, no caso concreto, é a factoring convencional;
citou, para tanto, o item 3 do Contrato Social da empresa, a saber:
Outros  Serviços  Prestados  Principalmente  a  Empresas,  Atividades  de  Intermediação  e
agenciamento de serviços e negócios em geral sem especialização definida, Serviços de Cobrança
e  de  Informações  Cadastrais  e  Outras  Atividades  auxiliares  da  intermediação  financeira  não
especificados anteriormente (factoring), conforme o item 3 do contrato social. (fls. 245).
21. Verifica-se, assim, que a atividade preponderante da empresa embargante consiste na cessão,
pelo comerciante ou industrial ao factor, de créditos decorrentes de seus negócios, representados
em títulos.  Em contraposição,  o factor  devolve ao cedente  o valor  constante  no título cedido,
abatidas as quantias atinentes à sua comissão e aos encargos. A propósito, cita-se a lição do douto
Advogado LUIZ LEMOS LEITE sobre o assunto:
Essa alienação, venda ou cessão de créditos mercantis entre duas empresas tipifica um autêntica
venda mercantil, em que a empresa-cliente,  vendendo a vista seus direitos,  recebe 'caixa',  uma
quantia em dinheiro, que é o preço de compra pago pela sociedade de fomento mercantil (Fator de
Compra). Com a transferência de direitos, representados por títulos de crédito (bens móveis), a
empresa  de fomento  mercantil  passa  a  ser  credora  dos  sacados,  compradores  de  produtos  ou
mercadorias que foram vendidos por sua empresa-cliente (Factoring no Brasil, São Paulo, Atlas,
2011, p. 63).
22. A atividade principal da GM FOMENTO MERCANTIL LTDA., portanto, consiste em realizar

operações de natureza eminentemente mercantil,  que pressupõem a prestação de serviços de

apoio às empresas clientes - em regra, empresas de pequeno e médio porte - que vendem à vista,

à embargante, seus créditos relativos a negócios a prazo, prescindindo, dest'arte, de aplicação de

conhecimentos inerentes às técnicas de administração, nem de administração mercadológica ou

financeira. (grifou-se)

Na  trilha  desse  precedente,  verificam-se  os  seguintes  julgados  recentes  no  STJ  e  no  TRF4,
respectivamente:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
EMPRESA QUE SE DEDICA À ATIVIDADE DE FACTORING. REGISTRO NO RESPECTIVO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A Primeira Seção deste
Superior  Tribunal  de Justiça,  no julgamento dos EREsp 1.236.002/ES,  Rel.  Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, (DJe 25/11/2014), uniformizou o posicionamento entre as Turmas de Direito
Público e decidiu ser inexigível a inscrição da empresa que se dedica ao factoring no respectivo
Conselho  de  Administração,  tendo  em  vista  que  tal  atividade  'consiste  em  uma  operação  de
natureza  eminentemente  mercantil,  prescindindo,  dest'arte,  de  oferta,  às  empresas-clientes,  de
conhecimentos inerentes às técnicas de administração, nem de administração mercadológica ou
financeira.'. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 671.187/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

ADMINISTRATIVO.  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO.  FACTORING  CONVENCIONAL.
REGISTRO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. .
Inexistindo controvérsia sobre a real atividade básica exercida pela empresa não se faz necessária
a realização de prova técnica pericial. Agravo retido conhecido e não provido. . Nos termos do art.
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1º  da  Lei  nº  6.839/80,  o  critério  para  aferir  a  obrigatoriedade  de  registro  em  conselhos  de
fiscalização e a contratação de profissional específico é  a atividade básica desenvolvida ou a
natureza dos serviços prestados pela empresa a terceiros. . As empresas que não exercem atividade
básica  típica  de  administração  (art.  2º,  da  Lei  4.769/65)  não estão  obrigadas  ao  registro  ou
submetidas à fiscalização do Conselho Regional de Administração. . A empresa que tem como

atividade  básica  o  fomento  mercantil,  realizando  típico  factoring  convencional,  não  está

obrigada ao registro no respectivo Conselho de Administração. Entendimento da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, ERESP 201201054145, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, em
25/11/2014. . Apelação a que se dá provimento, para julgar procedente o pedido, com a inversão
da  sucumbência.    (TRF4,  AC  5013939-96.2013.404.7100,  Quarta  Turma,  Relator  p/  Acórdão
Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 17/12/2014) (grifou-se)

É procedente, portanto, o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica que imponha o
registro da autora junto ao réu.

Na inicial, a autora pediu também a declaração de 'nulidade de todo e qualquer valor por este
[CRA/RS] exigido' (petição inicial, letra d).

Esse pedido, dada a sua generalidade, não pode ser atendido nos termos em que formulado, pois
afronta o art. 286 do CPC ('O pedido deve ser certo ou determinado.').

Dessa  forma,  a  consequência  do  acolhimento  do  pedido  de  declaração  de  inexistência  de
obrigatoriedade do registro no CRA/RS é tão-somente a anulação da multa imposta à autora em
decorrência  da  notificação  expedida  por  meio  do  ofício  nº  2012/000525,  de  10/05/2012
(E1-OUT7).

Também a antecipação da tutela deve ser reduzida nestes termos, para afastar a exigibilidade da
multa que decorre daquela notificação,  dado o reconhecimento da verossimilhança da tese da
autora de desnecessidade de registro no CRA/RS.
(...)

Com efeito, o atual entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que as empresas que desenvolvem a atividade de factoring não estão sujeitas a
registro no Conselho Regional de Administração, consoante demonstram os recentes julgados:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
EMPRESA QUE SE DEDICA À ATIVIDADE DE FACTORING. REGISTRO NO RESPECTIVO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.236.002/ES,

Rel.  Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, (DJe 25/11/2014), uniformizou o  posicionamento

entre as Turmas de Direito Público e decidiu ser inexigível a inscrição da empresa que se dedica

ao factoring no respectivo Conselho de Administração, tendo em vista que tal atividade 'consiste

em uma operação de natureza eminentemente mercantil, prescindindo, dest'arte, de oferta, às

empresas-clientes,  de  conhecimentos  inerentes  às  técnicas  de  administração,  nem  de

administração mercadológica ou financeira.'.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 671187/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/04/2015 - g.n.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRESA DE FACTORING. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA DE
NATUREZA  EMINENTEMENTE  MERCANTIL.  REGISTRO  NO  CONSELHO  REGIONAL  DE
ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS, PARA
QUE PREVALEÇA A TESE ESPOSADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA.
1. In casu, observa-se a ocorrência de divergência de teses jurídicas aplicadas à questão atinente à
obrigatoriedade  (ou  não)  das  empresas  que  desenvolvem  a  atividade  de  factoring  em  se
submeterem  ao  registro  no  Conselho  Regional  de  Administração;  o  dissídio  está  cabalmente
comprovado,  haja  vista  a  solução apresentada pelo  acórdão embargado  divergir  frontalmente
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daquela apresentada pelo acórdão paradigma.
2. A fiscalização por Conselhos Profissionais almeja à regularidade técnica e ética do profissional,
mediante a aferição das condições e habilitações necessárias para o desenvolvimento adequado de
atividades qualificadas como de interesse público, determinando-se, assim, a compulsoriedade da
inscrição junto ao respectivo órgão fiscalizador, para o legítimo exercício profissional.
3. Ademais, a Lei 6.839/80, ao regulamentar a matéria, dispôs em seu art. 1o. que a inscrição deve
levar em consideração, ainda, a atividade básica ou em relação àquela pela qual as empresas e os
profissionais prestem serviços a terceiros.
4. O Tribunal de origem, para declarar a inexigibilidade de inscrição da empresa no CRA/ES,
apreciou  o  Contrato  Social  da  empresa,  elucidando,  dessa  maneira,  que  a  atividade  por  ela
desenvolvida, no caso concreto, é a factoring convencional, ou seja, a cessão, pelo comerciante ou
industrial ao factor, de créditos decorrentes de seus negócios, representados em títulos.
5. A atividade principal da empresa recorrente, portanto, consiste em uma operação de natureza
eminentemente  mercantil,  prescindindo,  dest'arte,  de  oferta,  às  empresas-clientes,  de
conhecimentos inerentes às técnicas de administração, nem de administração mercadológica ou
financeira.
(...)
(EREsp 1236002 / ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 25/11/2014)

Mantida, pois a sentença.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
É o voto.

Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle
Relator

Documento eletrônico assinado por Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle,
Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 7832751v2 e, se solicitado, do código CRC A7BE4654.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle

Data e Hora: 06/10/2015 16:58
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