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MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.952-DF (2014/0088782-7)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Impetrante: Fernando Vitório Freitas Fonseca

Advogado: Ricardo Dantas Escobar e outro(s)

Impetrado: Ministro de Estado da Fazenda

Interessado: União

EMENTA

Mandado de segurança. Administrativo. Servidor público. 

Demissão. Manifestação de servidor que compôs o trio processante 

sobre os fatos em sindicância anterior. Isenção. Imparcialidade. 

Ausência.

1. Mandado de segurança no qual ex-Auditor-Fiscal da Receita 

Federal, demitido com fundamento nos artigos 117, X, e 132, XIII, da 

Lei n. 8.112/1990 (PAD n. 16301.000007/2009-13), por participar 

de gerência ou administração de sociedade privada, afi rma nulidade 

do ato demissório e de todo o processo administrativo disciplinar 

ao argumento de que dois dos membros que compuseram o trio 

processante não aturaram com isenção e imparcialidade.

2. Não há que se declarar ilegalidade quanto a atuação do Sr. 

Hugo Muniz de Pinho Sobrinho, pois não foi membro da Comissão 

de Inquérito no PAD n. 16301.000007/2009-13, mas apenas da 

Comissão de Investigação Patrimonial que sugeriu a instauração do 

processo administrativo disciplinar.

3. Na Sindicância no Processo n. 35013.004459/2006-11 

(Portaria MPS/SRP/CORREG n. 69, de 13.2.2007) o Sr. Emanoel 

Castro Oliveira fez diligência que ensejou manifestação sobre a 

participação do impetrante em ações trabalhistas como patrono de 

empresa privada, o que posteriormente veio a ser apurado nos autos 

do PAD n. 16301.000007/2009-13. Os referidos fatos foram objeto 

das conclusões da Comissão Processante, da qual ele participou, ainda 

que temporariamente, e constou dos Pareceres Coger/Escor05 n. 

30/2013 e PGFN/COJED n. 2.298/2013, os quais subsidiaram o ato 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

102

demissório. Há, no caso, falta de isenção e de imparcialidade a ensejar 

a nulidade do ato demissório e do processo administrativo disciplinar, 

pelo menos quantos aos atos nos quais foi registrada a participação 

desse membro do trio processante.

4. Ordem parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

por maioria, vencida a Sra. Ministra Marga Tessler, que denegou a segurança, 

conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A Sra. Ministra Assusete Magalhães e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, 

Regina Helena Costa, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes e Mauro 

Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Concederam a 

segurança, em maior extensão, os Srs. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho e 

Mauro Campbell Marques. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Herman 

Benjamin.

Brasília (DF), 12 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 25.11.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de mandado de segurança, 

com pedido liminar, impetrado por Fernando Vitório Freitas Fonseca contra ato 

do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, no qual lhe foi imposta a penalidade de 

demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, com fundamento nos 

artigos 117, X, e 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990, diante do apurado no PAD n. 

16301.000007/2009-13.

Narra o impetrante que em 10.5.2007 teve contra si instaurada a 

Sindicância Administrativa Disciplinar n. 35013.004459/2006-11 para verifi car 

a sua responsabilidade no suposto extravio de 2 (dois) processos administrativos 

fi scais previdenciários que tramitavam na Delegacia da Receita Previdenciária 

de Salvador-BA. Com fundamento na Lei n. 11.457/2007, os autos da aludida 
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sindicância foram transferidos para o Escritório da Corregedoria da 5ª Região 

Fiscal (Escor 5ª RF) que prosseguiu na apuração dos fatos. Ao fi nal, determinou-

se o arquivamento dessa investigação ante a inexistência de provas da conduta. 

Informa que nessa primeira sindicância a Comissão de Inquérito teria se 

manifestado também a respeito do seu suposto envolvimento no exercício de 

gerência de empresa privada.

Em 5.2.2009 foi instaurado o PAD n. 16301.000007/2009-13 para 

investigar a sua participação na administração de pessoa jurídica, o qual culminou 

no ato demissório ora impugnado. Segundo o impetrante, o ato que o demitiu, 

bem como o processo administrativo disciplinar são nulos diante da falta de 

imparcialidade dos membros da comissão processante, Srs. Emanoel Castro 

Oliveira e Hugo Muniz de Pinho Sobrinho, pois já haviam se manifestado 

anteriormente sobre os fatos na Sindicância Administrativa Disciplinar n. 

35013.004459/2006-11 e atuaram em outras etapas do procedimento que 

resultou na sua demissão (fl . 9, item 16 e fl . 10, item 20).

Ao fi nal, requer-se a declaração de nulidade da Portaria n. 592/2013 (ato 

coator) e do PAD n. 16301.000007/2009-13 ante a ofensa ao artigo 150 da Lei 

n. 8.112/1990.

Ingresso da União no feito à fl . 187.

A autoridade impetrada prestou informações e impugnou os supostos 

vícios no processo disciplinar, sob os seguintes argumentos (fl s. 192-284): (a) 

não foi demonstrado o direito líquido e certo e o mandamus não comporta 

dilação probatória; (b) é inviável o exame do mérito do ato administrativo; (c) o 

servidor público Hugo Muniz de Pinto Sobrinho não foi membro da Comissão 

de Inquérito do PAD n. 16301.00007/2009-13; (d) não se pode confundir 

a ciência prévia da Administração de que o indiciado era sócio da Empresa 

Santa Mônica Transportes Ltda., ocorrida na Sindicância Administrativa n. 

35013.004459/2006, com a notícia de que o impetrante exercia a gerência da 

referida sociedade empresarial, pois esta informação só teria sido veiculada por 

meio do relatório fi nal da Investigação Patrimonial; (e) não se comprovou a 

imparcialidade dos servidores, o que denota a ausência de prejuízo; (f ) o exercício 

de atividades de diretor ou gerente de empresa privada foi satisfatoriamente 

demonstrado nos autos do processo administrativo disciplinar.

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Ilustre 

Subprocurador-Geral da República Dr. Dilton Carlos Eduardo França, opinou 

pela concessão da ordem (fl . 337):
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Mandado de segurança. Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar 

- PAD. Pena de demissão. Ilegalidade. Impedimento de membros da Comissão. 

Participação em sindicância investigativa anterior. Ausência de isenção e 

imparcialidade. Nulidade do PAD.

Nos termos do art. 150 da Lei n. 8.112/1990, a Comissão exercerá suas 

atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário 

à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora, por meio do Parecer 

PGFN/CRJ/ n. 759/2014, restou confi rmada a participação de Emanuel Castro 

Oliveira no PAD n. 16301.000007/2009-13, bem como que Hugo Muniz de Pinho 

Sobrinho participou da Comissão de Investigação Patrimonial que deu origem ao 

aludido PAD.

Demonstrada a ausência de isenção e imparcialidade, imperioso reconhecer a 

nulidade do Processo Administrativo Disciplinar.

Parecer pela concessão da segurança para declarar a nulidade do PAD e, por 

conseguinte, da Portaria n. 592, de 13 de dezembro de 2013, que o demitiu 

impetrante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, determinando 

sua reintegração.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): O impetrante, ex-Auditor-

Fiscal da Receita Federal do Brasil, foi demitido com fundamento nos artigos 

117, X, e 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990 por participar de gerência ou 

administração de sociedade privada, conforme fez constar a autoridade coatora 

(fl . 109), respaldada no Parecer PFN/COJED n. 2.298/2013 (fl s. 110-148).

Faz-se necessário estabelecer, de plano, os limites do que se alega como 

direito líquido e certo neste writ.

Segundo consta da inicial, o ato coator é nulo, e nulo também se apresenta 

todo o processo administrativo disciplinar porque duas das autoridades que 

participaram, em tese, da Comissão Processante no PAD n. 16301.000007/2009-

13, Srs. Hugo Muniz de Pinho Sobrinho e Emanoel Castro Oliveira, não 

exerceram suas atividades com imparcialidade.

Os autos informam que o impetrante respondeu anteriormente a 

Sindicância no Processo n. 35013.004459/2006-11 (Portaria MPS/SRP/
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CORREG n. 69, de 13.2.2007) instaurada para apurar o desaparecimento de 

dois processos administrativos tributários e suposta extorsão para a liberação dos 

aludidos feitos (fl . 21, item 3). Na oportunidade, concluiu-se pela improcedência 

do indiciamento ante a inexistência de provas contra o servidor (fl . 25, item 22). 

Em 14 de agosto de 2009 (fl . 200), foi instaurado o PAD n. 16301.000007/2009-

13, no qual foi apurada a participação do impetrante no exercício de gerência ou 

administração de sociedade privada, o que resultou na sua demissão.

Não se antevê falta de isenção ou parcialidade do Sr. Hugo Muniz de 

Pinho Sobrinho. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora à 

fl . 200, o referido servidor público não foi membro da Comissão de Inquérito 

que atuou no PAD n. 16301.000007/2009-13, mas apenas da Comissão de 

Investigação Patrimonial que sugeriu a instauração do processo administrativo 

disciplinar. Assim, se não foi membro da Comissão Processante, desinfl uente se 

mostra perquirir a participação deste servidor na Sindicância anterior (Processo 

n. 35013.004459/2006-11, ocorrida em 2007) ou em investigação preliminar.

Por outro lado, as informações apresentadas (fl s. 192-284) dão conta que 

o Sr. Emanoel Castro Oliveira foi membro da Comissão de Inquérito do PAD 

n. 16301.000007/2009-13 até julho de 2013, tendo sido substituído conforme 

Portaria Escor 05 n. 49, de 29.7.2013 (fl . 200). Também consta dos autos que 

o referido servidor público participou da Sindicância anterior (Processo n. 

35013.004459/2006-11, fl . 20).

Ocorre que o Sr. Emanoel Castro Oliveira, à época em que investigou os 

fatos referentes ao desaparecimento dos processos fi scais e a suposta extorsão, 

registrou na Sindicância de 2007 a participação do ex-servidor como patrono de 

empresa privada em ações trabalhistas, bem como a respeito da acumulação de 

cargos. Confi ra-se (fl . 03):

4. Ao efetuar pesquisas nos sítios eletrônicos de busca na Internet para 

identifi car possível exercício de atividade incompatível por parte do auditor-

fi scal Fernando Vitório Feitas Fonseca, face ao objeto da representação, foram 

localizadas publicações de ações trabalhistas nas quais fi gura como patrono do 

reclamado em ações que tramitam nas Varas de Trabalho o mencionado auditor 

e, ainda, a Resolução SEF n. 2.989, de 5 de Janeiro de 1999, em que o Secretário 

de Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro estabelece a lotação dos 

Fiscais de Rendas daquele Estado, entre os quais o auditor-fi scal Fernando Vitório 

Freitas Fonseca, nomeado para o cargo de auditor-fi scal da Previdência Social 

em 2 de abril de 1987, data anterior, portanto, à expedição da Resolução acima 

mencionada.
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Após o atendimento ao solicitado ao Senhor Delegado da Receita Federal, 

o servidor acusado deverá ser notifi cado para ciência das peças juntadas, em 

consagração ao princípio do contraditório e à ampla defesa.

Emanoel Castro Oliveira

Presidente

Com efeito, o excerto acima revela diligência que ensejou o conhecimento 

e manifestação sobre fatos que vieram a ser posteriormente apurados nos autos 

do PAD n. 16301.000007/2009-13 e foram objeto das conclusões da Comissão 

Processante, conforme constou dos Pareceres Coger/Escor05 n. 30/2013 e 

PGFN/COJED n. 2.298/2013, os quais subsidiaram o ato demissório. 

Confi ram-se:

Parecer Coger/Escor05 n. 30/2013 (fl . 95):

III. Da Indiciação

16. A CI pautou os trabalhos de apuração administrativa tomando por base 

os indícios de irregularidades descritos no RIP. Os aventados ilícitos perpetrados 

pelo servidor Fernando Vitório estão relacionados à prática de atos de gerência e 

administração da pessoa jurídica Santa Mônica Transportes Ltda.

[...]

19. Além disso, constatou-se que o servidor que o servidor Fernando Vitório 

foi citado em processos trabalhistas onde a Santa Mônica foi demandada por 

ex-empregados, participando como preposto em audiências, ocasião em que 

demonstrou envolvimento com as atividades de gerência de empresa no ano de 

2001 (fl s. 988-989; 1.007-1.008 e 1.012-1.014).

Parecer PGFN/COJED n. 2.298/2013 (fl s. 117, 135 e 146):

Da acusação de participação ou administração de sociedade privada

38. No que diz respeito ao primeiro fato investigado, há provas sufi cientes 

colhidas pala Comissão de Inquérito no decorrer da instrução probatória que 

comprovam ter o indiciado praticado atos de gerência e administração da 

sociedade privada Santa Mônica Transportes Ltda.

39. Com efeito, foram detectados diversos atos de gerência/administração 

protagonizados pelo indiciado, como nomeação de preposto perante a Justiça 

do Trabalho, nomeação de procuradores da sociedade privada em questão, 

assinando como sócio-gerente, contratação e demissão de empregado, receber 

citação em nome da sociedade, testemunhos que identifi cam o indiciado como 

diretor e gerenciamento das fi nanças da sociedade empresarial por meio de sua 

conta corrente pessoal. Todas essas provas encontram-se resumidas no Parecer 
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Coger /Escor 05 n. 30/2013 (fl s. 1.726-1.741), do qual transcrevemos o seguinte 

trecho:

III. Da Indiciação

[...]

As alegações trazidas pela defesa, relativamente à acusação formulada 

no item 9 do Termo de Indiciação, antes transcritas, não merecem acolhida. 

É fato que, nesta acusação, o Colegiado recorreu, mais de uma vez, a provas 

indiciárias. Contudo, o Colegiado formulou acusação e não “indídio”, como 

registrado pela defesa. Não se trata de acusação pela prática de ato típico 

de gerência. Tanto é assim que na peça acusatória está expressamente 

registrado que “O conhecimento destes detalhes do contrato deste 

empregado por parte do servidor indiciado, bem como o próprio fato 

de este ter atuado como preposto da empresa Santa Mônica Transportes 

Ltda, na referida audiência, mostram o envolvimento do servidor indiciado 

com as atividades de gerência da empresa Santa Mônica Transportes Ltda. 

naquele ano de 2001.

[...]

Desse modo, a conclusão exarada pela Comissão Processante no Relatório 

Final, fls. 1.610-1.722, mostra-se correta, pela comprovação da materialidade 

do fato e pela imputação da infração funcional tipifi cada no art. 117, inciso X, 

participar de gerência ou administração de sociedade privada, personifi cada ou 

não personifi cada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista 

ou comanditário.

Assim, conclui-se que o servidor Emanoel Castro Oliveira não deveria 

ter participado da Comissão de Inquérito porque já havia se manifestado em 

sindicância anterior a respeito da relação entre o impetrante e a empresa, e essa 

circunstância foi utilizada como parte da fundamentação para a sua demissão.

Há, no caso, falta de isenção e de imparcialidade a ensejar a nulidade do 

ato demissório e do processo administrativo disciplinar, pelo menos quantos aos 

atos nos quais foi registrada a participação desse membro do trio processante.

A propósito, confi ra-se:

Administrativo. Servidor público federal. Processo administrativo disciplinar. 

Demissão. Suspeição do servidor que determinou a instauração do procedimento 

e aprovou o relatório fi nal. Vício confi gurado. Segurança concedida.

1. A teor do art. 150 da Lei n. 8.112/1990, a imparcialidade, o sigilo e 

a independência devem nortear os trabalhos da comissão que dirige o 
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procedimento administrativo, assegurando ao investigado a materialização dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. O servidor que realizou as investigações em sindicância prévia e exarou 

juízo preliminar acerca da possível responsabilidade disciplinar do acusado, 

considerando presentes a autoria e materialidade de infração administrativa, 

está impedido de determinar, posteriormente, a instauração de processo 

administrativo disciplinar e de aprovar o relatório fi nal.

3. Segurança concedida para anular o processo administrativo disciplinar a 

partir de sua instauração (MS n. 15.107-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, 

DJe 9.10.2012).

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para anular o ato demissório 

e os atos do processo disciplinar em que houve a participação do servidor 

Emanoel Castro Oliveira, sem prejuízo de que a apuração dos fatos prossiga 

no processo administrativo disciplinar. Ato contínuo, determino a reintegração 

do impetrante no cargo, se por outro motivo não houver sido excluído do 

quadro da Receita Federal do Brasil. Os efeitos funcionais devem retroagir à 

data do ato demissório. Já os efeitos fi nanceiros incidem a partir da data da 

impetração, nos termos das Súmulas n. 269 e 271 do STF, fi cando reservado 

o direito às diferenças remuneratórias às vias ordinárias. Custas, nos termos da 

lei. Sem o pagamento de honorários, conforme disciplina o artigo 25 da Lei n. 

12.016/2009 e a Súmula n. 105-STJ.

É como voto.

VOTO VENCIDO

A Sra. Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª 

Região): Sr. Presidente, peço a máxima vênia ao eminente Ministro Relator 

e aos Ministros que acompanharam o voto de S. Exa., porque não verifi co 

ilegalidade pelo fato, em virtudes das circunstâncias concretas aqui. Trata-

se de uma imputação muito objetiva levantada documentalmente inclusive. 

Participou em demandas trabalhistas, foi o preposto da empresa, praticou atos 

de gerência, documentalmente comprovados. Aquele cidadão, servidor, que 

fez aquele levantamento documental e, depois é nomeado para integrar uma 

comissão processante, não produziu, naquela empreitada anterior, juízo de valor. 

Enfi m, ele se limitou a recolher elementos. Nessas circunstâncias, não entendo 

comprometida a rigidez do PAD. Denego a segurança com a vênia de quem 

pensa em contrário.
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MANDADO DE SEGURANÇA N. 21.045-DF (2014/0133556-2)

Relatora: Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª 

Região)

Impetrante: Renê de Oliveira Garcia Júnior

Advogado: Lucas Aires Bento Graf e outro(s)

Impetrado: Ministro de Estado Chefe da Controladoria Geral da União

EMENTA

Administrativo. Mandado de segurança. Penalidade de 

conversão da exoneração do cargo de Superintendente da SUSEP - 

Superintendência de Seguros Privados em destituição do cargo em 

comissão. Instauração de cinco (5) procedimentos administrativos: 

2 (duas) sindicâncias investigativas - com conclusão favorável ao 

impetrante -, e 3 (três) processos administrativos: (1) Um com 

resultado favorável ao impetrante e (2) Outro anulado. Penalidade 

aplicada apenas no terceiro (3º). Prescrição da pretensão punitiva 

administrativa. Prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 142, inciso 

I, Lei n. 8.112/1990). Ação penal. Contagem do prazo prescricional 

de acordo com a lei penal (art. 142, § 2º, Lei n. 8.112/1990, e art. 109 

do Código Penal). Prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, inciso 

VI, do Código Penal). Reconhecimento da prescrição. Nulidade do 

ato coator e cassação de seus efeitos. Segurança concedida.

No que se refere aos ilícitos administrativos, praticados por 

qualquer agente público, servidor ou não, causadores de prejuízo ao 

erário, a Constituição da República, no § 5º do artigo 37 contém 

determinação sobre os prazos de prescrição, verbis: “A lei estabelecerá 

os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, 

servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as 

respectivas ações de ressarcimento”.

Em cumprimento à essa determinação constitucional, o estatuto 

dos servidores públicos federais - a Lei n. 8.112/1990, e que rege a 

aplicação das sanções disciplinares a esses servidores, assim dispõe 

quanto à prescrição:
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Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em 

comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.”

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se 

tornou conhecido.

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 

disciplinares capituladas também como crime. (grifo inexistente no original).

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 

interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade 

competente.

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a 

partir do dia em que cessar a interrupção.

Para efeito de contagem do prazo prescricional, a situação do 

impetrante enquadra-se tanto na hipótese do inciso I do artigo 142 da 

Lei n. 8.112/1990, porquanto lhe foi aplicada a pena de conversão de 

sua exoneração em destituição do cargo em comissão (fl . 120), quanto 

na hipótese do § 2º do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990, em razão de 

sua condenação criminal, na qual lhe foi aplicada a pena de seis (6) 

meses de detenção, na Ação Penal que contra si foi promovida (fl s. 

89-115).

Em razão da condenação criminal do impetrante - 6 (seis) meses 

de detenção -, o prazo prescricional da pretensão punitiva aplicável 

obedece a disposição do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, qual 

seja, a de que regula-se “em 3 (três) anos, se o máximo da pena é 

inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei n. 12.234, de 2010)”.

A análise da prescrição da pretensão punitiva administrativa 

passa por dois (2) marcos iniciais, quais sejam, o administrativo e o 

penal.

No marco prescricional administrativo, ocorrem duas (2) 

hipóteses de contagem do prazo prescricional: (1) se considerada a 

data de destituição do então liquidante da liquidação extrajudicial, Sr. 

Antonio Roberto Nóbrega Telles de Menezes, - 5 de julho de 2006 -, 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 26, (236): 99-148, outubro/dezembro 2014 111

temos que a prescrição da pretensão punitiva administrativa ocorreria 

em 5 de julho de 2011; (2) se considerada a constituição da 1ª (Primeira) 

Sindicância Investigativa - 14 de setembro de 2007, a prescrição da 

pretensão punitiva administrativa consumar-se-ia em 14 de setembro 

de 2012.

No caso do marco prescricional penal - hipótese do § 2º do 

artigo 142 da Lei n. 8.112/1990 -, regulado “em 3 (três) anos, se o 

máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei 

n. 12.234, de 2010)”, em obediência à disposição do artigo 109, 

inciso VI, do Código Penal, temos que a 2ª (Segunda) Sindicância 

Investigativa, instaurada em 17 de junho de 2008, cujo Relatório Final 

foi apresentado em 15 de agosto de 2008, teve pleno conhecimento 

da Ação Penal que foi promovida pelo Ministério Público Federal em 

face do impetrante.

Como na Ação Penal a pena em concreto foi fi xada em seis (6) 

meses de detenção, transitada em julgado em 31 de maio de 2010 

perante o Supremo Tribunal Federal, da combinação do artigo 142 

com o artigo 109, inciso VI, o artigo 110, § 1º, e 112, inciso I, do 

Código Penal, surge que o prazo prescricional é trienal.

Como a contagem do prazo teve início na data em que o fato 

se tornou conhecido (cf. § 1º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990) - 

a Primeira (1ª) Sindicância Investigativa foi instaurada em 14 de 

setembro de 2010, pela Portaria n. SE/MF 304, a prescrição se 

consumou em 14 de setembro de 2010 (prescrição trienal - art. 109, 

inciso VI, do Código Penal).

Considerando-se a prescrição trienal - art. 109, inciso VI, do 

Código Penal -, em razão da aplicação da pena de seis (6) meses de 

detenção, a prescrição da pretensão punitiva administrativa ocorreu 

três (3) anos após a interrupção, ou seja, em 2 de janeiro de 2013.

Fulminada a pretensão punitiva administrativa da Administração, 

pela prescrição, que fi ca reconhecida, e, por consequência, declarada a 

nulidade do ato coator, a Portaria n. 1.055, de 1º de junho de 2011, e 

cassados todos os seus efeitos.

Segurança concedida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora.” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, 

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Compareceu à sessão, o Dr. Lucas Aires Bento Graf, pelo impetrante.

Brasília (DF), 10 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região), 

Relatora

DJe 16.12.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª 

Região): Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado 

por Renê de Oliveira Garcia Júnior contra o ato do Ministro de Estado Chefe 

da Controladoria-Geral da União, a Portaria n. 227, de 5.2.2014, publicada no 

D.O.U. 6.2.2014, que lhe aplicou a penalidade de conversão de exoneração do 

cargo de Superintendente da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 

em destituição do cargo em comissão (fora nomeado Superintendente em 

março de 2003 e, em agosto de 2007, teve acolhido o seu pedido de exoneração).

A referida Portaria n. 227/2014 resultou expedida em face do 

Processo Administrativo Disciplinar n. 00190-012172-2011-41, defl agrado 

pela Portaria n. 1.055, de 1º de junho de 2011, e visava à apuração “de 

eventuais responsabilidades administrativas constantes dos Processos n. 

0019.024803/2005-11 e 00190.008502/2011-50, bem como “proceder ao exame 

de outros fatos, atos e omissões que porventura venham a ser identifi cados no 

curso de seus trabalhos e que guardam conexão com o objeto presente” (fl s. 26-

27).

A notifi cação prévia, a si endereçada, expressamente indicou o propósito 

de “notifi cá-lo de que encontra-se na situação de acusado, tendo em vista a 
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reinstauração do Processo Disciplinar constituído pela Portaria n. 1.597/2008” 

(fl .).

Após a instrução, o impetrante foi indiciado em face de quatro (4) supostos 

fatos irregulares, assim descritos:

a) Renê Garcia de Oliveira Júnior, ex-Superintendente da SUSEP, valeu-

se do cargo ao substituir Antonio Roberto Nóbrega Teles de Menezes da 

função de liquidante da empresa Interunion Capitalização pelo senhor Renato 

Sobrosa Cordeiro, visando benefi ciar o ex-controlador Arthur Falk em futuro 

julgamento perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O objetivo de 

tal substituição teria sido o de autorizar o pagamento de maneira antecipada 

dos pequenos credores quirografários, detentores de títulos de capitalização 

“Papa Tudo”, visando melhorar a sua condição perante o Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região. Resultou enquadrado no artigo 117, inciso IX, da Lei n. 

8.112/1990, eis que teria se valido do cargo para proveito pessoal ou de outrem 

em detrimento da dignidade da função;

b) O segundo fato teria sido que a substituição de Telles de Menezes por 

Renato Sobrosa Cordeiro teria possibilitado a inserção de informação falsa no 

Quadro Geral de Credores para benefi ciar o controlador, Arthur Falk. O escopo 

teria sido amenizar-lhe a situação perante o Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região. Aponta infração ao artigo 107, inciso IX, da Lei n. 8.112/1990.

c) A antes referida substituição, de Telles de Menezes por Sobrosa 

Cordeiro, teria violado o princípio da eficiência e moralidade, o que teria 

prejudicado o andamento célere da liquidação. Assim, teria incidido nos artigos 

132, inciso V, da Lei n. 8.112/1990, e 101, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, e 

artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

d) O quarto fato teria sido a prática do crime de prevaricação, pois, ao ser 

questionado pelo Ministério Público Federal sobre os motivos que levaram à 

substituição do liquidante da Interunion, informara falsamente que tal se dera 

por solicitação do Banco Central. Assim, prestou informação que não seria 

verídica e violou o artigo 132, inciso I, da Lei n. 8.112/1990 e o artigo 319 

do Código Penal. O Relatório Final afastou os fatos 2 (dois) e 3 (três) e o 

condenou pelos 1º (primeiro) e 4º (quarto) fatos com a aplicação da restrição 

do art. 137, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990 e condenando em razão da 

suposta infração aos artigos 117, inciso IX, e 132, inciso I, da Lei n. 8.112/1990.

Noticia que, no âmbito administrativo, foi submetido a duas (2) sindicâncias 

investigativas e a três (3) processos administrativos disciplinares, a saber:
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a) 1ª Sindicância Investigativa n. 15414.003253/2006-44 SE/MF, 

constituída em 14 de setembro de 2007, por força da Portaria MF n. 394, a 

com o objetivo de “investigar a pertinência da acusação de que o Sr. Renê de 

Oliveira Garcia Júnior, no exercício do cargo de Superintendente da SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), teria agido, em conluio com o Sr. 

Renato Sobrosa Cordeiro, para produzir fatos que favoreceriam a defesa do Sr. 

Artur de Osório Marques Falk, em processo que tramita no Poder Judiciário” (fl . 

7, item 24);

b) 2ª Sindicância Administrativa n. 15414.003253/2006-44 SE/MF, 

instaurada em 17 de junho de 2008, pela Portaria n. 180, composta por 

integrantes da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional e do Banco Central, com o propósito de apurar, 

entre outros pontos, “2.3 Suposto conluio entre acionistas da Interunion 

Capitalização S/A, o ex- superintendente da SUSEP – Renê de Oliveira 

Garcia Junior e o Liquidante – Renato Sobrosa Cordeiro (...) 2.5. Demissão 

do ex-liquidante – Antonio Nóbrega Telles de Menezes, supostamente, em 

decorrência de resistência a pleitos indevidos com relação à condução do 

processo de liquidação (...) 2.7 Suspeição que o liquidante – Renato Sobrosa 

Cordeiro, teria sido nomeado com o intuito de favorecer defesa judicial de 

acionista da Interunion Capitalização S/A(...)” (fl . 11);

c) 1º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0026803/2009-41, foi 

instaurado pela Controladoria-Geral da União, em 13 de agosto de 2009, 

Portaria n. 1.597, D.O.U. e teve ampliado o âmbito dos trabalhos anteriores 

com vista à “apuração de eventuais responsabilidades administrativas constantes 

dos Processos n. 00190.004610/2006-96 e 15414.003253/2006-44, bem como 

proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham 

a ser identifi cados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o 

objeto presente” (fl s. 17-18);

d) 2º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0008502/2011-50, foi 

instaurado mediante Portaria n. 552, de 18 de março de 2011, com o escopo de 

apurar “eventuais responsabilidades administrativas constantes do Processo n. 

00190.026803/2009-41 bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e 

omissões que porventura venham a ser identifi cados no curso de seus trabalhos e 

que guardem conexão com o objeto presente.” (fl . 23);

e) 3º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190-012173/2011-41, 

instaurado mediante Portaria n. 1.055, de 1º de junho de 2011, com nova 
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“Comissão de Processo Administrativo Disciplinar visando à apuração de 

eventuais responsabilidades administrativas constantes dos Processos 

n. 00190.026803/2009-41 e 00190.008502/2011-50, bem como proceder 

ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser 

identifi cados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto 

presente.” (fl s. 26-27).

As duas sindicâncias investigativas concluiram pela ausência de evidências 

sobre a prática das infrações administrativas em comento. Mesmo assim, teve 

aberto contra si o Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0026803/2009-

41, pela Controladoria-Geral da União, em 13 de agosto de 2009, pela Portaria 

n. 1.597, com a seguinte redação:

O Corregedor-Geral da Controladoria-Geral da União, no uso da competência 

que lhe conferem os inciso III e IV, artigo 15, Anexo I do Decreto n. 5.683, de 24 de 

janeiro de 2006; os artigos 43, inciso V, e 81, inciso II, da Portaria CGU n. 570, de 11 

de maio de 2007; e tendo em vista o disposto nos artigos 143 e 152 da Lei n. 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, resolve:

N. 1.597 - Art. 1º. Designar Miguel Ferreira Peres, Procurador Federal, 

matrícula SIAPE n. 0769133; Walter Godoy Neto, Analista de Finanças e Controle, 

matrícula SIAPE n. 1538413; e Jarildo de Almeida Queiroz, Analista de Finanças 

e Controle, matrícula SIAPE n. 1537674, para, sob a presidência do primeiro, 

constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar visando à apuração 

de eventuais responsabilidades administrativas constantes dos Processos n. 

00190.004610/2006-96 e 15414.003253/206-34, bem como proceder ao exame 

de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identifi cados no 

curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente. (fl . 434).

O fato que gerou as duas sindicâncias, antes referidas, foi um só, e 

sempre o mesmo: de ter, o impetrante, em 05 de julho de 2006, na condição 

de Superintendente da SUSEP, destituído da função de Liquidante, o senhor 

Antonio Roberto Nóbrega Telles de Menezes, servidor do Banco Central, e 

nomeado o senhor Renato Sobrosa Cordeiro. O ato de destituição foi publicado 

pela Portaria SUSEP n. 2.479, de 05 de julho de 2006, tornando-se público a 

partir daí.

O primeiro processo administrativo disciplinar, embora a conclusão a que 

chegaram os inquéritos, foi aberto em 13 de agosto de 2009, e ampliou o aspecto 

investigativo para mencionar que destinava-se também “a proceder ao exame de 

outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identifi cados no 

curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente” (fl . 434).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

116

Tal Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0026803/2009-41 foi 

concluído por relatório de mais de noventa (90) laudas, em maio de 2010, no 

sentido de que não havia elementos ou provas que comprometessem a lisura 

profi ssional do impetrado e de Renato Sobrosa.

Em que pese as conclusões da Comissão Investigativa, e nem a manifestação 

fi nal da digna autoridade na forma do artigo 167, § 4º, c.c. o artigo 168 da Lei 

n. 8.112/1990, em 23 de fevereiro de 2011, sobreveio despacho no sentido de 

que petições do Ministério Público contendo informação sobre ação penal e 

de improbidade contra si movidas, seria precipitado o arquivamento. Naquele 

momento, decidiu-se pela instauração do novo Processo Administrativo 

Disciplinar. Tal novo PAD, com nomeação de nova comissão, foi instaurado 

em 18 de março de 2011, o PAD n. 00190.008502/2011-50, e, sem ao menos 

cientifi cá-lo, citá-lo para defesa, propôs a aplicação da pena de conversão da 

exoneração em pena de demissão (art. 132, inciso I, da Lei n. 8.112/1990). Após 

tão evidente agressão ao devido processo legal, a própria Controladoria-Geral 

da União anulou o referido segundo PAD n. 00190.008502/2011-50, em razão 

dos vícios insanáveis.

Em 1º de junho de 2011, pela Portaria CGU n. 1.055, foi instalada 

contra si a terceira Comissão de Processo Disciplinar, que visava à apuração 

de eventuais responsabilidades constantes dos Processos Administrativos 

Disciplinares n. 00190.026803/2005-41 e 00190.008502/2011-50, bem como 

proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura viessem 

a ser identifi cados. Foi notifi cado, tendo em vista a reinstauração do PAD 

constituído pela Portaria n. 1.597/2008 (fl. 434). A referida Comissão de 

Processo Disciplinar entendeu pela subsistência de duas (2) das quatro (4) 

imputações, qual sejam, a 1ª (primeira) e a 4ª (quarta). A Assessoria Jurídica 

rejeitou a prejudicial de prescrição, feita em razões fi nais, acatando o relatório 

fi nal. Encaminhado à autoridade coatora, em 5 de janeiro de 2014, esta aplicou-

lhe a penalidade ora combatida. Assim agindo, teria incidido em ilegalidade 

manifesta. Acolheu evidente perseguição de que foi vítima, bem como 

desconsiderou fato novo, qual seja, o acolhimento de revisão criminal.

Invoca o artigo 142, inciso I, da Lei n. 8.112/1990, que estabelece a 

prescrição quinquenal da ação disciplinar. Afi rma que o ato apontado como 

violador dos deveres funcionais, qual seja, a destituição do liquidante, ocorreu 

em 5 de julho de 2006, ocasião em que foi publicado. A prescrição se consumou 

em 5 de julho de 2011, ou, na melhor hipótese para a Administração, em 
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14 de setembro de 2012, quando cumpridos cinco (5) anos da instalação da 

primeira Comissão de Sindicância Investigativa. Por outro lado, em 15 de 

agosto de 2008, no Relatório Final, a Comissão tomou ciência da Ação Penal n. 

2008.51.01.8026656-1 (prevaricação).

Neste momento, de acordo com o § 2º do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990, 

aplicam-se os prazos de prescrição da Lei Penal. Houve sentença penal 

condenatório e, em assim sendo, a pena em concreto foi fi xada em 6 (seis) 

meses de detenção (Processo n. 2008.51.01.80656-1). O prazo de prescrição 

se computa pela sanção em concreto aplicada nos termos dos artigos 109 e 

110 do Código Penal. A hipótese em tema é de prescrição trienal. Ao tempo 

do fato imputado, 5.7.2006, o artigo 109 do Código Penal regulava a rescrição 

em dois (2) anos, se o máximo da pena fosse inferior a um ano. A pretensão 

condenatória, na esfera administrativa, estava fulminada em 13 de agosto de 

2011, o ato coator é de 6.2.2014.

Ressalta que a condenação criminal versava sobre a conduta típica da 

prevaricação - artigo 319 do Código Penal Brasileiro - que seria decorrente de 

alegada informação inverídica ao Ministério Público Federal, em ofício sobre os 

motivos da destituição do liquidante Telles Menezes. Assim, o fato é um e só 

aquele da destituição do referido liquidante, não havendo autonomia da suposta 

infração administrativa em relação ao suposto crime de prevaricação.

Sublinha que, como fato novo, foi desconsiderado que a condenação 

criminal, mesmo cumprida pelo impetrante, não subsiste no tempo em face da 

Revisão Criminal (acórdão anexo). Tece consideração em torno da circunstância 

de de ser discricionário o ato de destituição do liquidante. Não haver provas de 

qualquer proveito pessoal seu ou de outrem. Não existiu qualquer benefício a 

acionistas. Em momento algum é traçada minimamente em que a destituição 

teria afrontado a dignidade da função pública. Há evidente ilegalidade e 

perseguição ao impetrante com imputações renovadas e fatiadas, em afronta 

ao “ne bis in idem”. A pena imposta lhe acarreta ilegal e perpétua restrição na 

vida profi ssional e acadêmica. Houve abusividade na reiteração e condução 

dos PADs. Pediu liminar. Reiterou petitório noticiando o descumprimento, 

comprovando-o com ata notarial (fl s. 718-745).

Liminar concedida pelo eminente Ministro Ari Pargendler, em 24 de 

junho de 2014 (fl s. 642-643).

A digna autoridade prestou informações (fls. 650-690), afastando a 

alegação de prescrição. Reconhece a condenação criminal concretizada em 6 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

118

(seis) meses de detenção pela prevaricação mas havia mais imputações no citado 

PAD, conforme constara a fl . 81 do Relatório Final.

Reconhece que o PAD em questão é um “desdobramento” dos PADs n. 

00190.026803/2009-41 e 00190.008502/2011-50, mas tinha ainda o escopo 

de proceder ao exame de outros fatos e omissões a serem identifi cados. Seria 

autônomo e distinto dos anteriores. A prescrição só se operará em 2016. A 

jurisprudência permite a utilização da prova emprestada no âmbito do PAD. 

Não houve demonstração de prejuízo ao impetrante.

A via eleita é inadequada. O impetrante afastou Telles de Menezes 

para benefi ciar Arthur Falk. A sentença penal não produziu efeitos na esfera 

administrativa. A vedação de retorno ao serviço público do art. 137 da Lei n. 

8.112/1990 não caracteriza penalidade perpétua.

O parecer ministerial (fl s. 700-710) de lavra do douto Subprocurador-

Geral da República Dilton França secunda a manifestação da digna autoridade. 

Afasta a alegação da prescrição. O prazo começa a correr por inteiro após 140 

(cento e quarenta) dias da instauração do último PAD. O impetrante valeu-se 

do cargo em detrimento da dignidade da função pública.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª 

Região) (Relatora): O ponto fulcral da questão debatida no presente mandado 

de segurança cinge-se à análise da ocorrência do instituto da prescrição da 

pretensão punitiva administrativa.

Para melhor se situar a questão, necessário rememorar-se os fatos.

Em apertada síntese, o impetrante, no exercício do cargo de 

Superintendente da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, no âmbito 

administrativo, foi submetido a duas (2) sindicâncias investigativas e a três (3) 

processos administrativos disciplinares, a saber:

a) 1ª Sindicância Investigativa n. 15414.003253/2006-44 SE/MF, 

constituída em 14 de setembro de 2007, com o objetivo de “investigar 

a pertinência da acusação de que o Sr. Renê de Oliveira Garcia Júnior, no 

exercício do cargo de Superintendente da SUSEP (Superintendência de Seguros 

Privados), teria agido, em conluio com o Sr. Renato Sobrosa Cordeiro, para 
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produzir fatos que favoreceriam a defesa do Sr. Artur de Osório Marques Falk, 

em processo que tramita no Poder Judiciário” (fl . 7, item 24);

b) 2ª Sindicância Administrativa n. 15414.003253/2006-44 SE/MF, 

instaurada em 17 de junho de 2008, pela Portaria n. 180, composta por 

integrantes da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional e do Banco Central, com o propósito de apurar, 

entre outros pontos, “2.3 Suposto conluio entre acionistas da Interunion 

Capitalização S/A, o ex- superintendente da SUSEP – Renê de Oliveira 

Garcia Júnior e o Liquidante – Renato Sobrosa Cordeiro (...) 2.5. Demissão 

do ex-liquidante – Antonio Nóbrega Telles de Menezes, supostamente, em 

decorrência de resistência a pleitos indevidos com relação à condução do 

processo de liquidação (...) 2.7 Suspeição que o liquidante – Renato Sobrosa 

Cordeiro, teria sido nomeado com o intuito de favorecer defesa judicial de 

acionista da Interunion Capitalização S/A(...)” (fl . 11);

c) 1º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0026803/2009-41, 

foi instaurado pela Controladoria-Geral da União, em 13 de agosto de 2009, 

Portaria n. 1.597, D.O.U. e teve ampliado o âmbito dos trabalhos anteriores 

com vista à “apuração de eventuais responsabilidades administrativas constantes 

dos Processos n. 00190.004610/2006-96 e 15414.003253/2006-44, bem como 

proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham 

a ser identifi cados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o 

objeto presente” (fl s. 17-18);

d) 2º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0008502/2011-50, foi 

instaurado mediante Portaria n. 552, de 18 de março de 2011, com o escopo de 

apurar “eventuais responsabilidades administrativas constantes do Processo n. 

00190.026803/2009-41 bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e 

omissões que porventura venham a ser identifi cados no curso de seus trabalhos e 

que guardem conexão com o objeto presente.” (fl . 23);

e) 3º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190-012173/2011-41, 

instaurado mediante Portaria n. 1.055, de 1º de junho de 2011, com nova 

“Comissão de Processo Administrativo Disciplinar visando à apuração de 

eventuais responsabilidades administrativas constantes dos Processos 

n. 00190.026803/2009-41 e 00190.008502/2011-50, bem como proceder 

ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser 

identifi cados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto 

presente.” (fl s. 26-27).
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Importa salientar, ainda, que, em relação às Sindicâncias Investigativas 

e aos Processos Administrativos Disciplinares, a conclusão das respectivas 

Comissões Processantes foram as seguintes:

a) 1ª Sindicância Investigativa n. 15414.003253/2006-44, constituída em 

14 de setembro de 2007, por força da Portaria MF n. 394:

6. Conclusão A demissão do Sr. Antonio Nóbrega Telles de Menezes da função 

de Liquidante da Interunion Capitalização S/A foi ato de gestão praticado no 

âmbito das atribuições do Superintendente da SUSEP, mesmo que cercado por 

circunstâncias indicadoras de controvérsias, nas explicações utilizadas pela 

Autarquia, para justifi car sua decisão.

Nesse sentido, foi a decisão proferida nos autos do Agravo Interno inteposto 

no Processo n. 2007.02.01.000621-9, perante o Tribunal Regional Federal da 

Segunda Região, segundo a qual não se vislumbra a prática de atos por parte de 

Renê de Oliveira Garcia que justifi casse a manutenção de seu afastamento das 

funções de Superintendente, uma vez que os atos praticados eram discricionários 

e inerentes à sua função. Com efeito, ainda na decisão de 1º Grau, o MM. Juiz 

da Segunda Vara Federal, quando do recebimento da ação civil, indeferiu o 

afastamento liminar do Superintendente.

Cumpre, por oportuno, esclarecer que a referida ação civil pública 

(2006.51.01.014878-4-46006) resta pendente de julgamento.

A Comissão não teve como avaliar a questão relacionada com a inserção de 

expressão explicitando que os ativos da massa liquidanda eram sufi cientes para 

liquidação dos créditos habilitados pelo fato de que a complexidade da questão 

requereria análise mas aprofundada dos procedimentos aplicáveis ao processo 

de liquidação a cargo da Autarquia, situando-se fora do escopo de atuação 

estabelecido para a condução dos trabalhos.

Também não foi possível identificar fatos que corroborem as denúncias 

de existência de vínculos ou de conluio entre Renê de Oliveira Garcia Júnior, 

Renato Sobrosa Cordeiro e Artur Osóriio Marques Falk, capazes de comprometer 

a legitimidade da atuação de Renato Sobrosa como Liquidante de Interunion 

Capitalização S/A.

Por outro lado, não se consumou a tentativa de reabrir a Comissão de Inquérito 

e de certa forma tiveram efi cácia os termos do Ofício Interunion n. 289, com o 

arquivamento fi nal do processo que tratava do pedido de revisão das conclusões 

da Comissão de Inquérito.

Ressaltamos que os trabalhos da Comissão fi caram restritos a investigar se 

o Superintendente da SUSEP, Sr. Rene de Oliveira Garcia Júnior, praticou atos, 

em conluio com o Sr. Renato Sobrosa Cordeiro, que pudessem favorecer os 

interesses de Artur Osório Marques Falk, em detrimento dos interesses da Massa, 

representada pela Interunion Capitalização.



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 26, (236): 99-148, outubro/dezembro 2014 121

Assim, a Comissão, tendo compulsado a documentação disponível nos 

autos do presente processo e os demais elementos obtidos em contatos com 

a SUSEP, inclusive com seus técnicos e executivos da Autarquia, não localizou 

atos praticados pelo Sr. Renê de Oliveira Garcia Júnior, no exercício da função 

de Superintendente da SUSEP, que pudessem ser classifi cados contrários aos 

interesses da massa liquidanda da Interunion Capitalização S/A.

No entanto, consideramos relevante ressaltar que a Comissão não aprofundou 

análise de questões relativas ao processo liquidatório a cargo da SUSEP, 

principalmente no que diz respeito às características do Aviso contendo a inserção 

atípica no quadro de credores, bem como quanto à pertinência da tentativa de 

reabertura da Comissão de Inquérito face às repercussões que a medida poderia 

acarretar e ainda quanto ao acerto da publicação do Quadro Geral de Credores 

da Massa da liquidanda Interunion Capitalização S/A sem a inclusão dos créditos 

representativos dos títulos denominados Papatudo, por entender que trabalho 

com essa abrangência se situa na esfera de competência dos órgãos de controle.

Com essas observações, apresentamos o presente Relatório à deliberação 

superior, sugerindo encaminhamento de cópia do processo à CGU. (fl s. 142-144).

b) 2ª Sindicância Administrativa n. 15414.003253/2006-44 SE/MF, 

instaurada em 17 de junho de 2008, pela Portaria n. 180:

8. Conclusão A presente Comissão desenvolveu seus trabalhos investigatórios 

com foco em esclarecer as denúncias apresentadas no âmbito do Processo de 

Liquidação Extrajudicial de Interunion Capitalização S/A, liquidação essa, sob a 

supervisão da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

A denúncia inaugural foi apresentada pelo Sr. João José Ferreira Filho, 

através da Notifi cação Extrajudicial de 10.7.2006, junto ao Sr. Renê de Oliveira 

Garcia Júnior, Superintendente da SUSEP à época, tendo como fato motivador 

a substituição do liquidante da massa à época, Sr. Antonio Roberto Nóbrega 

Telles de Menezes. Registra-se que o Sr. João José Ferreira Filho encaminhou 

nova correspondência ao titular da SUSEP, em 13.7.2006, retratando-se da 

representação apresentada em 10.7.2006, onde solicita que se desconsidere 

os termos contidos na citada notificação, bem como solicita a devolução do 

documento, ou, na impossibilidade do atendimento, que seja o mesmo arquivado 

naquela Autarquia.

Calcado na Notificação extrajudicial acima citada, o Sr. Antonio Roberto 

Nóbrega Telles de Menezes, já na condição de ex-liquidante, apresenta, ao 

Conselho Diretor da SUSEP, em 11.7.2006, com posterior reiterações, um conjunto 

de denúncias envolvendo o acionista Artur Osório Marques Falk, o Sr. Renato 

Sobrosa Cordeiro e o Sr. Renê de Oliveira Garcia Júnior, sintetizadas no item 2 

deste Relatório.
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A Comissão optou por dar continuidade ao processo constituído a partir da 

denúncia inaugural, retro mencionada (Processo n. 15414.003253/2006-44), 

objetivando manter nos mesmos autos toda a sequência documental que retrata 

os atos e fatos ocorridos no âmbito das denúncias postuladas inerentes ao 

processo de liquidação extrajudicial de Interunion Capitalização S/A.

Registra-se que os autos, atualmente formados por dez volumes, trazem em 

seu bojo as diversas denúncias movidas contra as partes envolvidas, merecendo 

destaque que a maioria das denúncias apresentam-se no campo das suposições, 

com insuficiência de provas cabais que permitam um juízo de valor mais 

acentuado.

A Comissão adotou, como procedimento de instrução processual, leitura 

de toda a documentação já acostada aos autos, como também a interação 

com outros órgãos da Administração Pública, tais como SUSEP, Banco do Brasil, 

Controladoria-Geral da União - CGU-PR e a Ouvidoria-Geral do Ministério da 

Fazenda, e, por fi m, procedeu a oitiva das pessoas relacionadas no item deste 

Relatório.

Vale um destaque especial, que o assunto objeto das denúncias ora 

investigadas encontra-se sob o crivo do Poder Judiciário, através de diversos 

processos judiciais em trânsito na Justiça Federal, na forma disposta no item 

6 deste Relatório. Em tempo, cabe esclarece que o Banco Central do Brasil 

também examinou o assunto em comento, por meio da instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar contra o ex-liquidante Antonio Roberto Nóbrega Telles 

de Menezes, conforme citada no item 4.4 deste Relatório.

O posicionamento desta Comissão encontra-se expresso no item 7 e seus 

respectivos subitens 7.1 a 7.13. Tal posicionamento foi construído com os 

elementos alcançados pela Comissão, não obstante a existência de outros que 

poderiam influenciar as manifestações. Mas, deve-se consignar que o nosso 

posicionamento está lastreado em fatos comprovados. A Comissão optou por não 

criar juízo de valor, evitando induzir a autoridade superior à tomada de decisão 

sem o correspondente subsídio, nos casos em que não foi possível confi rmar as 

suposições acerca de acontecimentos reputados como irregulares, apesar de não 

haver olvidado nenhum esforço no intuito de buscar comprovação de tais fatos.

Considerando a defi nição desta Comissão registrada no item deste Relatório, 

sem a intenção de “acusar”, da análise processual a Comissão identifi cou pontos 

que podem ser identifi cados como Inobservância de Normativos, ocorridos no 

âmbito da SUSEP, tais como:

- Aprovação do Aviso do Quadro de Credores Provisório;

Constatou-se que foi aprovado pela SUSEP o Aviso do Quadro de Credores 

Provisório da Interunion Capitalização S/A - em processo de liquidação 

extrajudicial, o qual continha créditos sem a devida consistência legal para 

ali fi gurarem. No mais, a Comissão não identifi cou prejuízo decorrente de tal 
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ato, uma vez que o liquidante à época tomou providências para a correção da 

situação-problema, incentivado pela própria SUSEP.

Registra-se que, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado 

pelo Banco Central do Brasil, contra o Sr. Antonio Roberto Nóbrega Telles de 

Menezes, esse ato foi imputado com responsabilidade ao sindicado.

(...)

Sugerimos o exame pela Controladoria-Geral da União - CGU/PR, sobre os 

atos e fatos inerentes a denúncia de supostos indícios de ocorrência de crime 

de lavagem de dinheiro, onde contas bancárias destinadas ao recebimento de 

créditos bancários pela Interunion Capitalização S/A estariam sendo utilizados 

com outras fi nalidades, nas gestões dos senhores Antônio Roberto Nóbrega Telles 

de Menezes e Renato Sobrosa Cordeiro (Ag. 0183-X – c/c 8409-3 - Banco do Brasil). 

Ato contínuo, caso seja identifi cada a pertinência da denúncia, o assunto pode, se 

for o caso, ser levado ao crivo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 

COAF/MF, órgão responsável pela apuração de ilegalidades dessa natureza.

Ato contínuo, após as sugestões ora apresentadas, se entender a autoridade 

instauradora a necessidade aprofundar a investigação dos fatos, seria sugestivo a 

instauração de processo administrativo. (fl s. 158-207).

c) 1º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0026803/2009-41, 

instaurado pela Controladoria-Geral da União, em 13 de agosto de 2009, 

Portaria n. 1.597, D.O.U. de 14.8.2009:

Assim, com base nos depoimentos das testemunhas e ancorado nos 

documentos carreados aos autos ao longo deste Processo Administrativo 

Disciplinar, verificou-se que não há elementos ou provas que comprometam 

a lisura profissional dos acusados Renê de Oliveira Garcia Júnior e Renato 

Sobrosa Cordeiro, razão pela qual não há como se concluir pela existência das 

irregularidades que foram apontadas que pudessem levar ao convencimento 

desta Comissão a manifestar-se pela culpabilidade dos acusados.

Dessa forma, propõe-se à autoridade julgadora, o arquivamento do presente 

Processo Administrativo Disciplinar, pelas razões expostas ao longo deste. (fl s. 

444-536).

d) 2º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0008502/2011-50, 

instaurado mediante Portaria n. 552, de 18 de março de 2011, D.O.U. de 23 

de março de 2011, que concluiu pela instauração de procedimentos contra 

diversos funcionários, e “entendeu que o Sr. Renato Sobrosa Cordeiro deve, 

como ocupante da função de liquidante, responder pelos seus atos nas esferas 

civil e penal, conforme a Lei n. 6.024, de 13 de março de 1974” e se declarou 
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“incompetente para processar o Sr. Renato Sobrosa Cordeiro, quando ex-

liquidante da Interunion Capitalização S/A”. Quanto ao impetrante, sugeriu 

a Comissão Processante que se convertesse “a exoneração do servidor público 

federal, Sr. Renê de Oliveira Garcia Júnior - ocorrida em 20 de agosto de 

2007, publicada no DOU n. 161, Seção 2, página 1, de 21 de agosto de 2007-, 

em destituição do cargo de Superintendente da Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), nos termos do art. 132, inciso I c.c. o art. 127, inciso V, 

ambos da Lei n. 8.112/1990, à vista de sentença penal, exarada em 24 de 

setembro de 2008 pela Juíza Valéria Caldi Magalhães, transitada em julgado 

em 31 de maio de 2010, após desprovimento de agravo regimental no Agravo 

de Instrumento n. 769.352, no Supremo Tribunal Federal, que confi rmou a 

condenação do referido servidor por crime de prevaricação, a teor dos autos do 

Processo n. 2008.51.01.802656-1, originário do 8º Juizado Especial Adjunto 

à 8ª Vara Federal Criminal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro” 

(relatório - fl s. 549-625 [conclusão - fl s. 599-600]).

Entretanto, a Assessoria Jurídica da Corregedoria-Geral da União 

apontou vários gravames, cometidos pela Comissão Processante, no 

supradito Processo Administrativo Disciplinar, entre os quais o de furtar-se 

“de realizar a investigação necessária nos processos judiciais relacionados a 

lide disciplinar”, “a não notifi cação das partes, acerca de sua constituição”, 

ocorrendo “a violação de um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito que é a integração do particular na esfera pública, de acordo com o que 

as normas jurídicas preestabeleceram”, que precipitou-se em “sugerir a abertura 

de processo disciplinar em face dos servidores do BACEN e SUSEP, sem o 

embasamento adequado para a instauração, ou seja, sem provas convincentes e 

sem fortes indícios da ocorrência de ilícito disciplinar”, igualmente em relação 

“a questão da instauração de sindicância patrimonial”, e sugeriu que o Processo 

Administrativo Disciplinar fosse “acoimado de nulidade, com base no art. 169 

da Lei n. 8.112/1990, em razão dos vícios insanáveis constatados nos autos” (fl . 

628).

Diante dessa conclusão, o Ministro de Estado Chefe da Controladoria-

Geral da União, interino, declarou nulo o Relatório Final da Comissão 

Processante, acatando a manifestação da Assessoria Jurídica da Corregedoria-

Geral da União, “por entender que a demanda foi acoimada de vício insanável, 

em razão da não concretização do contraditório nos autos”, mas determinou a 

instauração de novo processo administrativo disciplinar (fl s. 627-630).
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e) 3º Processo Administrativo Disciplinar n. 00190-012173/2011-41, 

instaurado mediante Portaria n. 1.055, de 1º de junho de 2011, D.O.U. de 

3 de junho de 2011, onde a Comissão Processante concluiu, “enquadrando 

a conduta do indiciado no artigo 132, I, d Lei n. 8.112/1990, em razão da 

doutrina e jurisprudência estar vinculada a uma condenação transitada em 

julgado pretérita”, qual seja, a “proferida pelo 8º Juizado Especial Adjunto à 8ª 

Vara Federal Criminal Processo n. 2008.51.01.802656-1”, e que a perda do cargo 

somente pode ocorrer em condenação “por crime contra a Administração a pena 

maior ou igual a 1 (um) ano”, sendo que, no caso de “pena inferior a um ano 

ou, ainda, não estando expressa na peça condenatória, caberá à Administração 

a instauração de processo disciplinar assegurada ampla defesa e contraditório”, 

pela responsabilização do impetrante, com a conversão de “sua exoneração do 

cargo em comissão em destituição, nos termos do artigo 135, parágrafo único da 

Lei n. 8.112/1990, por infringência do artigo 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, e 

132, I, do mesmo diploma legal, aplicando-se a restrição prevista no artigo 137, 

parágrafo único do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais” 

(relatório - fl s. 262-322 [conclusão do relatório - fl s. 321-322]).

No que se refere aos ilícitos administrativos, praticados por qualquer 

agente público, servidor ou não, causadores de prejuízo ao erário, a Constituição 

da República, no § 5º do artigo 37 contém determinação sobre os prazos 

de prescrição, verbis: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 

praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, 

ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.

Em cumprimento à essa determinação constitucional, o estatuto dos 

servidores públicos federais - a Lei n. 8.112/1990, e que rege a aplicação das 

sanções disciplinares a esses servidores, assim dispõe quanto à prescrição:

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.”

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 

conhecido.

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 

disciplinares capituladas também como crime.
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§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 

interrompe a prescrição, até a decisão fi nal proferida por autoridade competente.

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do 

dia em que cessar a interrupção.

Consoante o disposto no dispositivo legal supra transcrito, para efeito 

de contagem do prazo prescricional, a situação do impetrante enquadra-se na 

hipótese do inciso I, porquanto lhe foi aplicada a pena de conversão de sua 

exoneração em destituição do cargo em comissão (fl . 120).

Por outro lado, a situação do impetrante também enquadra-se na hipótese 

do § 2º do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990, em razão de sua condenação 

criminal, na qual lhe foi aplicada a pena de seis (6) meses de detenção, na Ação 

Penal que contra si foi promovida (fl s. 89-115).

Examinados ambos os enquadramentos, temos que, em razão da 

condenação criminal do impetrante - 6 (seis) meses de detenção -, o prazo 

prescricional da pretensão punitiva aplicável obedece a disposição do artigo 109, 

inciso VI, do Código Penal, qual seja, a de que regula-se “em 3 (três) anos, se o 

máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei n. 12.234, de 

2010)”.

Nesse passo, a análise da prescrição da pretensão punitiva administrativa 

passa por dois (2) marcos iniciais, quais sejam, o administrativo e o penal.

Examinando-se o marco prescricional administrativo, ocorrem duas (2) 

hipóteses de contagem do prazo prescricional: (1) se considerada a data de 

destituição do então liquidante da liquidação extrajudicial, Sr. Antonio Roberto 

Nóbrega Telles de Menezes, - 5 de julho de 2006 -, temos que a prescrição 

da pretensão punitiva administrativa ocorreria em 5 de julho de 2011; (2) se 

considerada a constituição da 1ª (Primeira) Sindicância Investigativa - 14 de 

setembro de 2007, a prescrição da pretensão punitiva administrativa consumar-se-

ia em 14 de setembro de 2012.

No caso do marco prescricional penal - hipótese do § 2º do artigo 142 da 

Lei n. 8.112/1990 -, regulado “em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior 

a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei n. 12.234, de 2010)”, em obediência à 

disposição do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, temos que a 2ª (Segunda) 

Sindicância Investigativa, instaurada em 17 de junho de 2008, cujo Relatório 

Final foi apresentado em 15 de agosto de 2008, teve pleno conhecimento da 

Ação Penal que foi promovida pelo Ministério Público Federal em face do 

impetrante.
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Assim, nessa Ação Penal, a pena em concreto foi fi xada em seis (6) meses 

de detenção, transitada em julgado em 31 de maio de 2010 perante o Supremo 

Tribunal Federal. Da combinação do artigo 142 com o artigo 109, inciso VI, o 

artigo 110, § 1º, e 112, inciso I, do Código Penal, surge que o prazo prescricional 

é trienal.

Como a contagem do prazo teve início na data em que o fato se tornou 

conhecido (cf. § 1º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990) - a Primeira (1ª) 

Sindicância Investigativa foi instaurada em 14 de setembro de 2007, pela 

Portaria n. SE/MF 304, a prescrição se consumou em 14 de setembro de 2010 

(prescrição trienal - art. 109, inciso VI, do Código Penal).

Doutro lado, considerando que a prescrição foi interrompida com o 1º 

(Primeiro) Processo Administrativo Disciplinar n. 00190.0026803/2009-41, 

pela Controladoria-Geral da União, em 13 de agosto de 2009, o curso da 

prescrição seria retomado após cento e quarenta (140) dias, na forma do § 3º 

do artigo 142 c.c. os artigos 152 e 167 da Lei n. 8.112/1990, em 2 de janeiro de 

2010.

Considerando-se a prescrição trienal - art. 109, inciso VI, do Código Penal 

-, em razão da aplicação da pena de seis (6) meses de detenção, a prescrição da 

pretensão punitiva administrativa ocorreu três (3) anos após a interrupção, ou 

seja, em 02 de janeiro de 2013.

Seja por ângulo ou por outro, o instituto da prescrição alcançou a pretensão 

punitiva administrativa.

Ante o exposto, fulminada está a pretensão punitiva administrativa da 

Administração, pela prescrição, que fica reconhecida, e, por consequência, 

declaro a nulidade do ato coator, a Portaria n. 1.055, de 1º de junho de 2011, e 

cassados todos os seus efeitos.

RECURSO ESPECIAL N. 1.361.900-SP (2013/0011728-3)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Marcelo Sanches Moreno

Advogado: Ricardo Soares Caiuby e outro(s)
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Recorrido: Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo

Advogados: Cláudio Araújo Pinho e outro(s)

     Jonatas Francisco Chaves e outro(s)

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial representativo 

de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Conselho Regional de Educação 

Física. Profi ssional formado em educação física na modalidade de 

licenciatura de graduação plena. Impossibilidade de atuar na área 

destinada ao profi ssional que concluiu o curso na modalidade de 

bacharelado.

1. Caso em que se discute se o profi ssional formado em educação 

física, na modalidade licenciatura de graduação plena, pode atuar, além 

de no ensino básico (área formal), em clubes, academias, hotéis, spas, 

dentre outros (áreas não formais)

2. Atualmente, existem duas modalidades de cursos para 

profi ssionais de educação física, quais sejam: o curso de licenciatura de 

graduação plena, para atuação na educação básica, de duração mínima 

de 3 anos, com carga horária mínima de 2.800 (duas mil e oitocentas) 

horas/aula; e o curso de graduação/bacharelado em educação física, 

para atuação em áreas não formais, com duração mínima de 4 anos, 

com carga horária mínima de 3.200 (três mil e duzentas) horas/

aula, conforme estabelecem os arts. 44, II, e 62 Lei n. 9.394/1996, 

regulamentados pelos arts. 5º do Decreto n. 3.276/1999, 1º e 2º 

da Resolução CNE/CP n. 2/2002, 14 da Resolução CNE/CES n. 

7/2004 e 2º, inciso III, a, c.c. Anexo, da Resolução CNE/CES n. 

4/2009.

3. O profi ssional de educação física o qual pretende atuar de 

forma plena, nas áreas formais e não formais (sem nenhuma restrição, 

como pretende, o recorrente), deve concluir os cursos de graduação/

bacharelado e de licenciatura, já que são distintos, com disciplinas e 

objetivos particulares.

4. O curso concluído pelo recorrente é de licenciatura e, por 

isso mesmo, é permitido que ele tão somente atue na educação básica 

(escolas), sendo-lhe defeso o exercício da profi ssão na área não formal, 
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porquanto essa hipótese está em desacordo com a formação por ele 

concluída.

5. As Resoluções do Conselho Nacional de Educação foram 

emitidas com supedâneo no art. 6º da Lei n. 4.024/1961 (com a redação 

conferida pela Lei n. 9.131/1995), em vigor por força do art. 92 da Lei 

n. 9.394/1996, sendo certo que tais Resoluções, em momento algum, 

extrapolam o âmbito de simples regulação, porque apenas tratam das 

modalidades de cursos previstos na Lei n. 9.394/1996 (bacharelado e 

licenciatura).

6. Recurso especial parcialmente conhecido (ausência de 

prequestionamento) e, nessa extensão, não provido. Acórdão que deve 

ser submetido ao rito do art. 543-C do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. 

Ministra Assusete Magalhães e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena 

Costa, Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região), Napoleão 

Nunes Maia Filho, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 12 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 18.11.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

por Marcelo Sanches Moreno, às fl s. 423-432, com arrimo na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão oriundo do Tribunal Regional Federal 

da Terceira Região, cuja ementa está consignada nos seguintes termos:
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Apelação em ação ordinária. Conselho Regional de Educação Física. Inscrição 

para atuação plena. Impossibilidade. Graduação em licenciatura.

1- A Lei n. 9.696/1998 criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais 

de Educação Física, com o objetivo maior de fi scalizar as referidas atividades 

profi ssionais.

2- Quanto às diretrizes e bases da educação, cuidou a Lei n. 9.394/1996, 

diferenciando os cursos destinados à formação de professores, conforme as 

normas do Título VI. Nesse sentido, quem conclui curso credenciado no Ministério 

da Educação como licenciatura de graduação plena poderá atuar profi ssionalmente 

apenas no exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 

séries do ensino fundamental, não estando apto a exercer as atribuições do 

bacharel ou graduado naquela determinada área do conhecimento.

3- Já o bacharelado destina-se à formação de profi ssionais que desejem atuar 

no mercado de trabalho em geral, ou seja, não há nesta modalidade, disciplinas 

concernentes ao desempenho de atividades voltadas à educação. Por outro lado, 

estão previstas outras que não se exigem na licenciatura.

4- A inscrição do profi ssional nos quadros do Conselho Regional de Educação 

Física deve se dar de acordo com a formação concluída pelo apelante. Logo, tendo 

cursado licenciatura de graduação plena, a inscrição deve se ater ao exercício 

profissional previsto no artigo 62 da Lei n. 9.394/1996 e demais disposições 

legislativas aplicáveis.

5- O histórico escolar do apelante, anexados à fl . 28, mostra que o curso por ele 

frequentado teve 3 anos de duração, contando com carga horária total de 2.800 

horas/aula, haja vista 80 horas/aula serem do trabalho de conclusão de curso e 

200 horas/aula de atividades acadêmico, científi co e culturais, as quais devem 

ser excluídas do cômputo total, havendo, por tal razão, impossibilidade de se 

registrar as apelantes junto ao conselho profi ssional na forma por elas pretendida.

6- Apelação a que se nega provimento (fl s. 420-421).

Noticiam os autos que Marcelo Sanches Moreno, ora recorrente, ajuizou 

ação ordinária de obrigação de fazer, com requerimento para a antecipação 

da tutela de mérito, em desfavor do Conselho Regional de Educação Física 

do Estado de São Paulo, ora recorrido, pretendendo exercer a sua profi ssão de 

forma plena, sem a restrição imposta pelo réu.

Nesse sentido, o autor argumentou que concluiu o curso de educação física 

e, ao receber sua carteira profi ssional do réu, notou que havia restrição quanto 

à área de atuação, ou seja, foi autorizado tão somente a atuar no ensino básico 

(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e não em todas as área 

da edução física (atuação plena), como, por exemplo, em academias, clubes 
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associações e spas, já que o réu considera que o curso concluído por si é de  

licenciatura de graduação plena em edução física.

Acrescentou que o Conselho réu legislou, de forma indevida, sobre a 

sua profi ssão, ao editar a Recomendação n. 5/2005, que criou três tipos de 

graduação em educação física, quais sejam: (i) licenciatura plena em educação 

física, criada pelo extinto Conselho Federal de Educação por meio da Resolução 

n. 03/87, tinha duração de quatro anos e possibilitava a atuação do profi ssional 

em qualquer área relativa à educação física; (ii) licenciatura de graduação plena 

em educação física, criada pela Resolução n. 01/02, do Conselho Nacional 

de Educação (Conselho Pleno), tem duração de três anos e possibilita que 

profi ssional apenas atue no ensino básico (educação infantil, ensino fundamental 

e ensino médio); (iii) graduação em educação física em nível de graduação 

plena ou bacharelado, criada pela Resolução n. 07/04, do Conselho Nacional 

de Educação (Conselho Pleno), tem duração de quatro anos e confere aos 

formados o direito de exercer a profi ssão em quase todas as áreas da educação 

física, com exceção do ensino básico.

Por fi m, requereu a condenação do réu na obrigação de fazer consistente 

na expedição de sua carteira profi ssional, com autorização para que exerça sua 

profi ssão em regime de atuação plena, sob pena de ser imposta multa diária.

O Juízo singular da 8ª Vara Cível da Justiça Federal da 1ª Subseção 

Judiciária do Estado de São Paulo julgou improcedente a pretensão autoral, 

com o fundamento de que “[o] profi ssional formado em licenciatura plena 

em educação física somente pode atuar como professor de educação física na 

educação básica, como prevêem os artigos 61 e 62 da Lei n. 9.394/1996, que 

estão inseridos no título ‘Dos profi ssionais da Educação’” (fl . 272).

Irresignado, o autor apelou da sentença do Juízo de primeiro grau, sendo 

certo que seu recurso de apelação não foi provido pelo TRF da Terceira Região, 

na conformidade da ementa supra.

No bojo do apelo nobre, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou 

o art. 61 da Lei n. 9.394/1996 e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei n. 9.96/98, estes 

por entender que o Conselho recorrido extrapolou suas atribuições, ao criar 

condicionantes para exercício da educação física, e aquele porquanto inexiste 

distinção legal entre bacharelado e licenciatura.

Às fl s. 437-447, consta recurso extraordinário dirigido ao egrégio Supremo 

Tribunal Federal.
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O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso especial, às fl s. 458469, e 

requereu, em sede preliminar, o não conhecimento do apelo nobre em virtude 

incidência das Súmulas n. 7-STJ e 282, 283 e 356 do STF.

Acaso sejam vencidas as preliminares suscitadas, pugnou pela mantença do 

acórdão recorrido.

O recurso especial foi admitido pela corte de origem como representativo 

de controvérsia (fl s. 488-489).

O Ministério Público Federal, em seu parecer de fl s. 530-538, opinou pelo 

não provimento do apelo nobre.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Preliminarmente, impõe-

se afastar a incidência da Súmula n. 7-STJ ao presente. Isso porque a questão 

controvertida é puramente de direito em consiste em saber se o recorrente, 

formado em licenciatura de graduação plena em educação física, pode atuar em 

área informais (academias, clubes, hotéis, spas, dentre outros)

O recurso em apreço não merece conhecimento relativamente à alegação 

de contrariedade aos arts. 1º, 2º e 3º da Lei n. 9.96/1998. Isso porque não foi 

cumprido o requisito do prequestionamento. Infere-se que o Tribunal a quo não 

emitiu nenhuma consideração quanto aos temas insertos nos dispositivos supra, 

de modo que é defeso ao STJ sindicar a respeito dessas questões.

É imperioso que o recorrente, em caso de omissão, oponha embargos 

de declaração para que o Tribunal a quo se pronuncie sobre os dispositivos 

infraconstitucionais tidos por afrontados. Sucede que o recorrente se furtou a 

manejar os imprescindíveis embargos de declaração. Tem-se, inarredavelmente, 

a aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ, que tem o seguinte teor: “[i]

nadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.

Ainda em sede preliminar, o apeno nobre deve ser conhecido no 

concernente à exposição de mau interpretação do art. 61 da Lei n. 9.394/1996. 

Isso porque foram cumpridos o prequestionamento e os demais requisitos de 

admissibilidade recursal.
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Todavia, no mérito, a pretensão recursal não merece guarida, e o acórdão 

recorrido deve permanecer incólume, conforme adiante exposto.

A Resolução n. 3/1987, do extinto Conselho Federal de Educação 

determinava, que “a formação dos profi ssionais de Educação Física será feita 

em curso de graduação que conferirá o título de Bacharel e/ou Licenciado em 

Educação Física”.

O art. 4º da referida Resolução impunha que a duração desses cursos era 

de (04) quatro anos, com carga horária mínima de 2.880 (duas mil e oitocentos 

e oitenta) horas de aula.

Conclui-se, portanto, que existiam duas possibilidades de formação em 

educação física; o bacharelado, que restringia o exercício dos profi ssionais em 

área não formais, como, v. g., a clubes, hotéis e academias, vedando a atuação 

em instituições de ensino, e a licenciatura plena, facultando a prática profi ssional 

na educação básica, assim como em áreas não formais, acima referidas, valendo 

salientar que ambos os casos tinham a mesma carga horária.

Pois bem, após a edição da Constituição Federal de 1988, foi promulgada 

a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que diferenciou 

os cursos destinados à formação superior em duas áreas; a graduação, também 

conhecida como bacharelado (art. 44, II), e a licenciatura (art. 62).

Por oportuno, confi ra a redação dos dispositivos em foco:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

[...]

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente e tenham sido classifi cados em processo seletivo;

[...]

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

Posteriormente, foi criada outra modalidade de formação, qual seja: a 

licenciatura de graduação plena, cuja destinação é reservada às pessoas 

diplomadas em conhecimentos especializados, para atuarem na educação básica, 

no exercício do magistério, na educação infantil e nas quatro primeiras séries 
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do ensino fundamental, sendo vedado o exercício de atribuições do bacharel ou 

graduado naquela determinada área de conhecimento.

O art. 5º do Decreto n. 3.276/1999 regulamenta essa outra modalidade de 

formação:

Art. 5º: Conselho Nacional de Educação, mediante proposta do Ministro de 

Estado da Educação, defi nirá as diretrizes curriculares nacionais para a formação 

de professores da educação básica.

§ 1º: As diretrizes curriculares nacionais observarão, além do disposto nos 

artigos anteriores, as seguintes competências a serem desenvolvidas pelos 

professores que atuarão na educação básica:

I- comprometimento com os valores estéticos, políticos e éticos inspiradores 

da sociedade democrática;

II- compreensão do papel social da escola;

III- domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em 

diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar;

IV- domínio do conhecimento pedagógico, incluindo as novas linguagens 

e tecnologias, considerando os âmbitos do ensino e da gestão, de forma a 

promover a efetiva aprendizagem dos alunos;

V- conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica;

VI- gerenciamento do próprio desenvolvimento profi ssional.

§ 2º: diretrizes curriculares nacionais para formação de professores devem 

assegurar formação básica comum, distribuída ao longo do curso, atendidas as 

diretrizes curriculares nacionais defi nidas para a educação básica e tendo como 

referência os parâmetros curriculares nacionais, sem prejuízo de adaptações às 

peculiaridades regionais, estabelecidas pelos sistemas de ensino. (Retifi cado no 

D.O. de 8.12.1999)

O art. 6º da Lei n. 4.024/1961, com a redação conferida pela Lei n. 

9.131/1995, em pleno vigor por força do art. 92 da Lei n. 9.394/1996, atribui 

competência ao Ministério da Educação para exercer as atribuições do Poder 

Público Federal em matéria da educação, contando, para o desempenho de suas 

funções, com a colaboração do Conselho Nacional de Educação - CNE.

Dessarte, o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, no regular 

uso de suas atribuições, editou a Resolução CNE/CP n. 1/2002, instituindo “as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação 

básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”.
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Essa resolução, conforme estabelece o art. 62 da Lei n. 9.394/1996, trata, 

com exclusividade, da educação básica, e difere, portanto, da disciplina versada na 

Resolução CFE n. 3/1987, pois, nesta, a licenciatura plena permitia o exercício 

dos profi ssionais formados em educação física nas áreas formal e não formal, 

enquanto a licenciatura de graduação plena, regulamentada posteriormente pela 

Resolução CNE/CP n. 1/2002, permite ao profi ssional tão somente atuar no 

ensino básico, ou seja, em área formal.

Posteriormente, o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação 

editou a Resolução CNE/CP n. 2/2002 a qual regulou “a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior” e determinou o período 

mínimo de 3 anos e a carga de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas/aula para 

conclusão. Confi ra-se o teor dos arts. 1º e 2º da referida Resolução:

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será 

efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) 

horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos 

pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: [...]

Art. 2º A duração da carga horária prevista no Art. 1º desta Resolução, 

obedecidos os 200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na LDB, será integralizada 

em, no mínimo, 3 (três) anos letivos.

Por fim, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação editou a Resolução CNE/CES n. 7/2004, que cuida, especifi camente, 

dos cursos de graduação/bacharelado em Educação Física, dispondo o seguinte:

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena, 

assim como estabelece orientações específicas para a licenciatura plena em 

Educação Física, nos termos defi nidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica.

A Resolução CNE/CES n. 7/2004 deixou para a Câmara de Educação 

Superior estabelecer a duração do curso e quantidade de horas/aulas, conforme 

o seu art. 14:

Art. 14. A duração do curso de graduação em Educação Física será estabelecida 

em Resolução específi ca da Câmara de Educação Superior.
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Por isso, a Câmara de Educação Superior editou a Resolução CNE/CES 

n. 4/2009, a qual, ao disciplinar, dentre outros cursos de graduação/bacharelado, 

que o curso de edução física, na modalidade graduação/bacharelado, tem tempo 

mínimo de 4 (quatro) anos de duração e carga horária mínima de 3.200 (três 

mil e duzentas) horas/aula, em conformidade com o art. 2º, inciso III, a, c.c. 

Anexo. Por tanto, constata-se que, a despeito do aumento da carga horária, foi 

mantido o prazo mínimo de conclusão de 4 (quatro) anos para o bacharelado.

Após o exame de todas as normas que disciplinam a matéria, ressoa 

evidente haver, atualmente, duas modalidades de cursos para profissionais 

de educação física, quais sejam: o curso de licenciatura, de graduação plena, 

para atuação na educação básica, de duração mínima de 3 anos, e o curso de 

graduação/bacharelado em educação física, para atuação em áreas não formais, 

com duração mínima de 4 anos.

Logo, é simples concluir que o profi ssional o qual pretende atuar de forma 

plena, nas áreas formais e não-formais (sem nenhuma restrição, como pretende, 

o recorrente), deve concluir os cursos de graduação/bacharelado e licenciatura, já 

que são distintos, com disciplinas e objetivos particulares.

O curso concluído pelo recorrente é de licenciatura e, por isso mesmo, 

é permitido que ele tão somente atue na educação básica (escolas), sendo-lhe 

defeso o exercício da profi ssão na área não formal, porquanto essa hipótese está 

em desacordo com a formação por ele concluída.

Foi exatamente isso que concluiu o Tribunal a quo, com cognição plenária 

e exauriente, ou seja, o curso do recorrente teve três anos de duração, razão pela 

qual a sua inscrição no Conselho Regional de Educação Física está de acordo 

com a sua formação. Confi ra-se:

O histórico escolar do apelante, anexados à fl . 28, mostra que o curso por ele 

frequentado teve 3 anos de duração, contando com carga horária total de 2.800 

horas/aula, haja vista 80 horas/aula serem do trabalho de conclusão de curso e 

200 horas/aula de atividades acadêmico, científi co e culturais, as quais devem 

ser excluídas do cômputo total, havendo, por tal razão, impossibilidade de se 

registrar as apelantes junto ao conselho profi ssional na forma por elas pretendida.

Obviamente, a inscrição do profi ssional nos quadros do Conselho Regional de 

Educação Física deve se dar de acordo com a formação concluída pelo apelante. 

Logo, tendo cursado licenciatura de graduação plena, a inscrição deve se ater 

ao exercício profi ssional previsto no artigo 62 da Lei n. 9.394/1996 e demais 

disposições legislativas aplicáveis (fl s. 416-417).
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A regulamentação levada a efeito pela Resolução CNE/CP n. 2/2002 

está em consonância com a diretriz normativa traçada pelo art. 62 da Lei n. 

9.394/1996. Diante disso, não se cogita ilegalidade pelo fato de que professores 

de edução física em licenciatura, com duração mínima de 3 (três) anos e carga 

de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas/aula, apenas possam atuar na educação 

básica.

Ademais, as Resoluções do Conselho Nacional de Educação foram 

emitidas com supedâneo no art. 6º da Lei n. 4.024/1961 (com a redação 

conferida pela Lei n. 9.131/1995), em vigor por força do art. 92 da Lei n. 

9.394/1996, sendo certo que tais Resoluções, em momento algum, extrapolam 

o âmbito de simples regulação, porque apenas tratam das modalidades de cursos 

previstos na Lei n. 9.394/1996 (bacharelado e licenciatura).

Portanto, é perfeitamente legal a conduta do recorrido, de fazer constar, 

no registro profi ssional do recorrente, apenas a atuação em educação básica, 

atendendo a formação por ele concluída.

Isso posto, conheço do recurso especial parcialmente e, nessa extensão, 

nego-lhe provimento.

Por se tratar de recurso representativo de controvérsia, sujeito ao 

procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil, determino, após a 

publicação do acórdão, a comunicação à Presidência do STJ, aos Ministros da 

Primeira Seção, aos Tribunais Regionais Federais, bem como aos Tribunais 

de Justiça dos Estados, com a fi nalidade de dar cumprimento ao disposto no 

§ 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil e nos arts. 5º, II, e 6º, da 

Resolução STJ n. 8/2008.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.377.507-SP (2013/0118318-6)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrido: ACEMIL Eletricidade Ltda e outro
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Advogados: José Pereira do Nascimento

    Paulo Sergio do Nascimento e outro(s)

EMENTA

Tributário. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 

543-C do CPC e Resolução STJ n. 8/2008. Execução fi scal. Art. 185-

A do CTN. Indisponibilidade de bens e direitos do devedor. Análise 

razoável do esgotamento de diligências para localização de bens do 

devedor. Necessidade.

1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, 

e levando em consideração o entendimento consolidado por esta 

Corte Superior de Justiça, fi rma-se compreensão no sentido de que 

a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do 

CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do 

devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação 

de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens 

penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, 

caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento 

do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a 

expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado 

e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN 

ou DETRAN.

2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185-

A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em 

instituições fi nanceiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada 

no art. 655-A do CPC.

3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e 

qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor 

do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes 

requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou 

de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fi m, (iii) não 

forem encontrados bens penhoráveis.

4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública 

pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, 
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houve o esgotamento das diligências para localização de bens do 

devedor.

5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente 

e infrutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas 

sufi cientes a permitir que se afi rme, com segurança, que não foram 

encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a 

indisponibilidade de bens.

6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do 

magistrado ponderação a respeito das diligências levadas a efeito pelo 

exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas 

aquelas que poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na 

indisponibilidade de bens.

7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à 

disposição da Fazenda permite concluir que houve o esgotamento 

das diligências quando demonstradas as seguintes medidas: (i) 

acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros 

públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou 

Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.

8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a 

demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos 

autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, 

aplicar a orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota 

neste recurso.

9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão 

impugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar, 

observando as orientações delineadas na presente decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, 

Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Herman Benjamin e 

Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal 

convocada do TRF 4ª Região).

Compareceu à sessão, a Dra. Flavia Palmeira de Moura Coelho, pela 

Fazenda Nacional.

Brasília (DF), 26 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 2.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pela 

Fazenda Nacional, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim 

ementado (e-STJ, fl s. 268-269):

Processo Civil. Agravo legal em agravo de instrumento. Artigo 557 do CPC. 

Execução fi scal. Decretação de indisponibilidade de bens do executado. Artigo 

185-A do CTN. Ausência de esgotamento de diligências para localização de 

bens passíveis de penhora. Medida que deve ser aplicada somente em casos 

excepcionais.

1. Para que se adote a medida excepcional e extrema de decretação da 

indisponibilidade dos bens e direitos dos executados, devem ser observados 

requisitos exigidos pela jurisprudência.

2. Da análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se que não houve, 

nos autos subjacentes, esgotamento das diligências para localização de bens 

passíveis de penhora, especialmente com relação aos co-executados (sócios).

3. Portanto, ao menos por ora, a situação que se apresenta não se enquadra na 

hipótese excepcional justifi cadora da decretação de indisponibilidade de bens.

4. Agravo legal a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos na sequência (e-STJ, fl s. 273-280) 

foram rejeitados, nos termos da decisão de e-STJ, fl s. 282-288, cuja ementa 

segue abaixo:

Processual Civil. Irregularidade formal não apontada. Inexistência de omissão, 

dúvida ou contradição no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.
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1. Os embargos declaratórios não se destinam a veicular mero inconformismo 

com o julgado, revolvendo questões já adequadamente apreciadas.

2. O órgão julgador não precisa pronunciar-se sobre cada alegação lançada 

no recurso, sobretudo quando os fundamentos do decisum são de tal modo 

abrangentes que se tornam desnecessárias outras considerações.

3. No tocante ao pretendido prequestionamento, o entendimento do STJ é no 

sentido de seu cabimento na hipótese de haver necessidade de o tema objeto do 

recurso ser examinado pela decisão atacada, o que foi observado por ocasião do 

julgamento, razão pela qual tal pretensão também não é acolhida.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Alega a recorrente, nas razões do especial, violação do art. 185-A do 

CTN, ao fundamento de que, mesmo diante diante dos requisitos previstos 

nesse dispositivo (quais sejam, citação do devedor, ausência de pagamento, não 

apresentação de bens à penhora e infrutífera localização de bens penhoráveis), 

as instâncias ordinárias negaram pedido formulado pela Fazenda para bloquear 

bens e direitos do devedor para fi ns indisponibilidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de e-STJ, fl . 304.

O recurso especial foi admitido na origem como representativo da 

controvérsia (e-STJ, fl s. 306-309).

Em decisão de e-STJ, fl . 321, admitiu-se o processamento do feito como 

representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ n. 8/2008.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou parecer 

da lavra do Subprocurador-Geral da República Moacir Guimarães Morais 

Filho, opinando pelo “conhecimento e provimento do recurso especial” (e-STJ, 

fl s. 327-336).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Na origem, o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 4.849/08 

contra a ACEMIL Eletricidade Ltda., com vistas à satisfação dos créditos 

tributários constantes das CDAs n. 35.479.586-4; 35.479.587-2; 35.479.592-

9; 35.534.148-4, no valor de R$ 346.982,12 (trezentos e quarenta e seis mil 

novecentos e oitenta e dois reais e doze centavos).
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Tendo em vista a informação de que foi decretada a falência da empresa 

executada, o Juízo de primeiro grau deferiu pedido formulado pela parte 

exequente para incluir os sócios Celso Luiz Piva e Milton Amaro Marcelino no 

polo passivo da execução (e-STJ, fl . 120).

O executado Celso Luiz Piva opôs exceção de pré-executividade, que fi cou 

indeferida nos termos das decisões de e-STJ, fl s. 173, 189-196 e 199-206.

Em seguida, a parte exequente requereu a indisponibilidade dos bens dos 

executados, até o limite do débito, acrescido de custas processuais e demais 

encargos legais, atualizados monetariamente, com fundamento no art. 185-A 

(e-STJ, fl s. 214-216), o que foi indeferido tanto pelo Juízo de primeira instância 

(e-STJ, fl . 214) como pelo TRF da 3ª Região (e-STJ, fl s. 247-250 e 264-269), 

este último sob os seguintes fundamentos:

(i) para que se adote a medida excepcional e extrema de decretação da 

indisponibilidade dos bens e direitos dos executados, devem ser observados os 

requisitos exigidos pela jurisprudência; e

(ii) da análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se que não 

houve, nos autos subjacentes, esgotamento das diligências para localização de 

bens passíveis de penhora, especialmente com relação aos coexecutados (sócios).

Sustenta a recorrente ter realizado as diligências que estavam ao seu 

alcance, sendo elas, contudo, infrutíferas. E que, por essa razão, entende ser 

caso do bloqueio cautelar de bens previsto no art. 185-A do CTN, ante a não 

localização de bens passíveis de penhora.

Dito isso, passa-se à análise da tese repetitiva e, na sequência, à aplicação 

do resultado ao caso concreto.

Busca-se, nos presentes autos, interpretar a legislação federal nos termos 

em que foi prequestionada nas instâncias ordinárias com as seguintes fi nalidades: 

(i) saber se, para que o juiz determine a indisponibilidade dos bens e direitos do 

devedor, na forma do art. 185-A do CTN, faz-se necessária a comprovação do 

exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis por 

parte do credor; e (ii) defi nir quais diligências devem ser razoavelmente exigidas 

da Fazenda para que se considerem esgotados os meios de busca de bens.

Registre-se, de logo, que não se trata, simplesmente, da penhora on-line, 

mas de pretensão voltada ao bloqueio de bens a fi m de lhes tornar indisponíveis, 

nos termos do art. 185-A do CTN.
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Naqueles casos (penhora on-line), esta Corte Superior já fi rmou orientação, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, no sentido de que, “após o advento da Lei n. 

11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on-line, não pode 

mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados” (REsp n. 1.112.943-MA, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23.11.2010).

Feita essa consideração, tem-se que a solução da controvérsia perpassa, 

primeiramente, pela análise do caput do art. 185-A do CTN, nos termos 

seguintes:

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não 

pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados 

bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e 

entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao 

registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário 

e do mercado de capitais, a fi m de que, no âmbito de suas atribuições, façam 

cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

Antes de adentrar nos requisitos desse artigo, importante deixar claro que 

ele foi inserido no CTN em capítulo que estabelece garantias e privilégios do 

crédito tributário, ou seja, medidas que, por razões de interesse público, buscam 

aumentar a probabilidade de pagamento pelo devedor (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Curso de direito tributário. - 23. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 645; 

CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e fi nanceiro. - 4. ed. - São 

Paulo: Saraiva, 212, p. 757).

A leitura do dispositivo, portanto, deve ser realizada sob essa perspectiva, 

sob pena de impossibilitar a real intenção do legislador complementar, qual seja, 

aumentar as chances de satisfação do crédito tributário.

Quanto aos requisitos, infere-se do art. 185-A do CTN que a ordem 

judicial para a decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor 

fi cou condicionada aos seguintes: (i) citação do executado; (ii) inexistência de 

pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fi m, (iii) 

não forem encontrados bens penhoráveis.

Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:

Agravo regimental no recurso especial. Tributário. Execução fiscal. 

Indisponibilidade patrimonial. Art. 185-A do CTN. Impossibilidade, diante da 
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ausência de citação do contribuinte/devedor. Agravo regimental a que se nega 

provimento.

1. Para se decretar a indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN, esta 

Corte já orientou que é indispensável que (a) o devedor tributário seja devidamente 

citado; (b) não pague o tributo, nem apresente bens a penhora; e (c) o esgotamento 

das diligências promovidas com a fi nalidade de encontrar patrimônio que possa ser 

judicialmente constrito, o que não se verifi ca no caso concreto, já que o contribuinte 

não foi sequer citado. Precedente: AgRg no AG n. 1.164.948-SP, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe de 2.2.2011.

2. Não há, nas razões recursais da recorrente, qualquer argumento relevante a 

justifi car a medida extrema requerida com fundamento no art. 798 do CPC, visto 

que a exequente não aponta em qualquer atitude do contribuinte o intuito de 

causar ao direito da Fazenda Pública lesão grave e de difícil reparação.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.409.433-PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, julgado em 3.12.2013, DJe 18.12.2013)

Ainda sobre o tema, especifi camente em relação ao último requisito - não 

localização bens penhoráveis - a orientação das Turmas que integram a Primeira 

Seção deste Tribunal Superior fi rmou-se no sentido de que o credor deve 

comprovar o esgotamento das diligências aptas à localização dos bens do devedor, 

quando pretender a indisponibilidade de bens e direitos. Confi ra-se:

Processual Civil e Tributário. Execução fi scal. Art. 535 do CPC. Inexistência de 

violação. Bloqueio de bens. Art. 185-A do CTN. Não esgotamento das diligências. 

Divergência fática entre o acórdão recorrido e a insurgência recursal. Súmula n. 

7-STJ.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma sufi cientemente 

fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor 

expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Esta Corte firmou o entendimento de que a determinação de 

indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN pressupõe que 

o exequente comprove o esgotamento de diligências para a localização de bens 

do devedor.

3. O Tribunal de origem, com base no arcabouço probatório, concluiu que a 

exequente não esgotou todas as diligências aptas a possibilitar o bloqueio de 

bens do devedor. Rever essa afi rmação implica adentrar em matéria fática, vedada 

pela Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
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(AgRg no AREsp n. 343.969-RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 26.11.2013, DJe 3.12.2013)

Tributário. Processual Civil. Execução fi scal. Indisponibilidade de bens. Art. 185-

A do CTN. Esgotamento dos meios necessários para busca de bens penhoráveis. 

Necessidade.

1. “O bloqueio universal de bens e de direitos, previsto no art. 185-A do 

CTN, não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições 

fi nanceiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC 

(redação conferida pela Lei n. 11.382/2006). Aquele bloqueio incide na hipótese 

em que ‘o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis’, e 

abrangerá todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite 

o valor do crédito tributário, se verifi cado o concurso dos requisitos previstos 

no art. 185-A do CTN. Consoante a jurisprudência do STJ, a aplicação da referida 

prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação do esgotamento das 

diligências para localização de bens do devedor” (AgRg no REsp n. 1.356.796-RS, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.3.2013, DJe 

de 13.3.2013).

2. Na via especial, não cabe a análise de tese recursal que demande a revisão 

dos elementos fático-probatórios insertos nos autos.

Inteligência da Súmula n. 7-STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 421.994-RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 26.11.2013, DJe 6.12.2013)

Tributário. Execução fi scal. Art. 185-A do CTN. Necessidade de comprovação de 

esgotamento das diligências destinadas à localização de bens.

1. A jurisprudência desta Corte é fi rme quanto à necessidade de comprovação 

do esgotamento de diligências para localização de bens do devedor, a fi m de que 

se possa determinar a indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A 

do CTN, o que impede o conhecimento da insurgência também pelo dissídio 

pretoriano invocado. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.341.860-SC, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 24.6.2013 e AgRg no REsp n. 1.328.132-

PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.2.2013.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 428.902-BA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 21.11.2013, DJe 28.11.2013)

Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Execução fi scal. Art. 185-A do 

CTN. Indisponibilidade de bens e direitos do devedor. Esgotamento de diligências 

para localização de bens do devedor. Necessidade. Agravo não provido.
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1. “A jurisprudência desta Corte é fi rme quanto à necessidade de comprovação 

do esgotamento de diligências para localização de bens do devedor, a fi m de que 

se possa determinar a indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A 

do CTN” (AgRg no REsp n. 1.202.428-BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 10.4.2013).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.341.860-SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 

Turma, julgado em 4.6.2013, DJe 24.6.2013)

Falta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente, e infrutíferas 

para o que se destinavam, podem ser consideradas sufi cientes a permitir que 

se afi rme, com segurança, que não foram encontrados bens penhoráveis, e, por 

consequência, determinar a indisponibilidade de bens.

Para tanto, exige-se do magistrado ponderação a respeito das diligências 

levadas a efeito pela exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, 

a todas aquelas que poderiam ser realizadas extrajudicialmente antes da 

constrição consistente na indisponibilidade de bens requerida no âmbito do 

Poder Judiciário.

Assim, cabe a este Tribunal Superior, no exercício da interpretação da 

legislação federal que lhe compete, delimitar o que seria razoável exigir do credor, 

a título de diligências, para fi ns de atendimento ao pedido de indisponibilidade 

de bens fundado no art. 185-A do CTN.

Importante considerar, contudo, o que se disse acima a respeito desse 

dispositivo, no sentido de que o legislador complementar o inseriu no CTN 

com a seguinte fi nalidade: aumentar a probabilidade de satisfação do crédito 

tributário.

Sob essa ótica, tem-se que a análise dos meios que possibilitam a 

identifi cação de bens em nome do devedor e que se encontram à disposição da 

Fazenda permite concluir que o acionamento do Bacen Jud e a expedição de 

ofícios aos registros públicos de bens no cartório do domicílio do executado são 

medidas extrajudiciais razoáveis a se exigir do Fisco, quando este pretender a 

indisponibilidade de bens do devedor.

Essa, inclusive, é a orientação constante de preciso voto sobre o tema, da 

lavra do Ministro Herman Benjamim, nos termos seguintes (AgRg no Ag n. 

1.429.330-BA, Rel. Ministro Herman Benjamim, Primeira Seção, julgado em 

22.8.2012, DJe 3.9.2012):
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Entende-se como “esgotamento de diligências” o uso dos meios ordinários que 

possibilitam a localização de bens e direitos de titularidade da parte executada. 

Por exemplo, o acionamento do sistema Bacen Jud e a expedição de ofícios aos 

registros públicos de bens para que informem se há patrimônio em nome do 

devedor.

Por outro lado, não se pode exigir que a Fazenda Pública expeça ofícios a 

todos os registros de imóveis do País. A razoabilidade impõe que tal medida seja 

adotada no cartório do domicílio do executado.

Além dessas medidas, tem-se ainda por razoável, ao meu sentir, a 

exigência de prévia expedição de ofício ao Departamento de Trânsito Nacional 

ou Estadual (DENATRAN ou DETRAN), pois se houver um veículo na 

titularidade do executado - na época em que se vive, inimaginável que alguém 

não tenha um veículo automotor -, facilmente se identifi cará por intermédio do 

RENAVAN (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Assim, com base na jurisprudência deste Tribunal Superior e na 

fundamentação supramencionada, fi rma-se orientação, para fi ns do art. 543-C 

do CPC e da Resolução n. 8-STJ, no sentido de que a indisponibilidade de bens e 

direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes 

requisitos: (i) citação do devedor; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação 

de bens à penhora; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento 

das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos 

(a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado 

e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao 

Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.

Passa-se, portanto, à análise do caso concreto, à luz da orientação 

supramencionada.

Verifi ca-se dos autos que o executado foi devidamente citado e que não 

houve pagamento ou apresentação de bens à penhora.

No que se refere ao terceiro requisito - não localização de bens penhoráveis 

-, o Tribunal de origem resumiu-se a dizer que, “da análise dos documentos 

acostados aos autos, extrai-se que não houve, nos autos subjacentes, esgotamento 

das diligências para localização de bens passíveis de penhora, especialmente 

com relação aos coexecutados (sócios)” (e-STJ, fl. 266). Constata-se desse 

fundamento, contudo, a inexistência de qualquer indicação a respeito das 

medidas já realizadas pela Fazenda Nacional, nem daquelas que a Corte a quo 

entenderia como sufi cientes para caracterizar o esgotamento das diligências e, 

por consequência, determinar a indisponibilidade de bens.
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Desse modo, considerando que o Tribunal de origem apreciou a demanda 

sem explicitar quais diligências teriam sido realizadas e quais entenderia serem 

necessárias, este Tribunal Superior encontra-se impossibilitado de aplicar a tese 

que ora se fi rma, razão pela qual o retorno dos autos à origem é medida que se 

impõe, para que a instância ordinária reaprecie a controvérsia, mas agora com 

suporte na orientação estabelecida neste recurso especial.

Registre-se, por oportuno, não ser o caso de aplicação da Súmula n. 7 deste 

Tribunal, uma vez que os fatos submetidos à apreciação nas instâncias ordinárias 

foram julgados com base em premissas diversas daquelas que ora se estabelecem 

neste julgado.

Adotem-se as providências relativas à Resolução n. 8/2008 do STJ, 

inclusive a comunicação aos Presidentes de todos os TRFs.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão 

impugnado, para que outro seja proferido em seu lugar, observando as orientações 

delineadas no presente voto.

É como voto.


