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CLASSE 1900 - AÇÃO ORDINÁRIA OUTRAS
PROCESSO : 259440420124013400
AUTOR : LENICE BENTO DO NASCIMENTO
RÉ : UNIÃO FEDERAL

SENTENÇA

A autora ajuizou esta açao, pedindo, a reinclusão do seu falecido
marido no Regime Jurídico Especial de Anistiado Político, no Comando da
Aeronáutica, de acordo com o que estabelece a Portaria do Ministro da Justiça,
as segurando-lhe a prestação mensal, permanente e continuada, a título de pensão,
conforme o comando da Lei 10.559/02.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido e também o pedido
de assistência judiciaria (fls. 41).

Citada, a UNIÃO FEDERAL apresentou contestação às fls. 159 e
seguintes sustentando Htispendência com Mandado de Segurança em trâmite no
Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, que as Portarias que concederam anistia
aos ex-cabos da aeronáutica estão sendo revistas, garantindo-se-lhe s o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, porquanto, segundo afirma, há
indícios de irregularidades/fraudes nos atos de concessão.

Houve réplica às fls. 92/98,

O processo está em condições de ser julgado

É o relatório.

DECIDO.
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Com relação à litispendência esta não se configura em relação ao
mandado de segurança em trâmite no Superior Tribunal de Justiça em vista do
âmbito estreito de conhecimento e abrangência daquela açao.

Ressalto ainda que quanto ao mérito propriamente dito daquele
mandado de segurança, como se pode ver do site do Superior Tribunal de Justiça
na internet o Eminente Relator, em 17 de outubro de 2012 decidiu:

"EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.

ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. ATO DE
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEBATE
SOBRE DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. INADEQUAÇÃO DÁ
VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LIMINAR REVOGADA. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO."

E no corpo da decisão:

"A Primeira Seção concluiu que o exame da tese
de fundo, relativa àinterrupção, ou não. do fluxo decadencial,
exigiria a efetiva instrução probatóriae realização de
contraditório, o que não é possível na via mandamental.

Neste sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. MILITAR. INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO TENDENTE A REVER O
INDIGITADO ATO. ALEGAÇÃO DE
DECADÊNCIA. ÁRT 54 DA LEI N° 9.784/99.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A Primeira Seção, no julgamento
do MS n. 15.457/DF, da relatoria do Sr. Ministro
Castro Meira, na assentada de 14/3/2012, firmou o
entendimento de que o mero decurso do prazo de 5
(cinco) anos não ostenta a propriedade^cfi} impedir que
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a Administração revise seus próprios atos, porque a
ressalva do art. 54, parte final do caput, da Lei n.
9.784/99 permite a sua anulação a qualquer tempo,
caso fique demonstrada, no bojo do processo
administrativo, a má-fé do beneficiário, bem como
que a via mandamental não é servil à análise dessa
questão em virtude da necessidade de dilação
probatória.

2. Agravo regimental não provido."
(ÁgRg no MS 18.125/DF, Rei. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado ern 8.8.2012, DJe
14.8.2012.)

"PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
TENDENTE A REVER A ANISTIA.
MANIFESTAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA.
DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999
(CÁPUT E § 2°). NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Trata-se de Agravo Regimental
contra decisão que indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por
entender que o Mandado de Segurança não constitui
instrumento adequado para impedir o prosseguimento
de processo administrativo destinado à revisão de ato
concessivo de anistia.

2. A controvérsia é de amplo
conhecimento do STJ, que, em julgado recente da
Primeira Seção e após extensos debates, entendeu pela
inadequação da via eleita para a criação de óbice ao
trâmite de processo administrativo destinado à revisão
de ato concessivo de anistia (MS 15.457/DF, Rei.
Ministro C astro Meira, Primeira S eção, DJe
24.4.2012).

3. Á mera instauração de
procedimento administrativo para o exercício do poder
de autotutela, com garantia do contraditór-ioj constitui
medida legítima, devendo-se xevttar/ na via
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mandamental, a peremptória declaração de decadência
da futura e eventual anulação.

4. O art. 54 da Lei 9.784/1999 dispõe
que "o direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé" (grifo acrescentado).

5. O aspecto temporal constitui
apenas um dos critérios tratados no mencionado
dispositivo legal, havendo, além dele, o elemento
subjetivo (boa-fé). Com efeito, ainda que transcorrido
o prazo de cinco anos, não ocorrerá decadência se
ficar demonstrada a má-fé - e tal comprovação
depende da instauração de procedimento
administrativo regular.

6. Impossível apurar a existência de
boa-fé do impetrante na via mandamental, por não
comportar dilação probatória.

7. De acordo com o § 2° do art. 54 da
Lei 9.784/1999, "considera-se exercício do direito de
anular qualquer medida de autoridade administrativa
que importe impugnação à validade do ato".

8. Nessa linha, parece desaconselhãvel
asseverar a decadência apenas com base no transcurso
do tempo entre a concessão da anistia e a instauração
do processo administrativo, tal como pretende o
impetrante. E a verificação de eventual diligência
anterior da Administração que configure exercício da
autotutela demanda dilação probatória também nesse
ponto, o que reforça a inadequação da via
mandamental.

9. Não se afirma aqui a existência de
má-fé do impetrante nem se faz análise conclusiva
sobre a revisão da anistia a ele concedida; apenas
constata-se que inexiste direito líquido e certo de
obstar que a Administração Pública instaure processo
administrativo regular e, quiçá, apure circunstância
que afaste a decadência no caso concreto.

10. Tanto o elemente^^ubjetivo (art.
54, caput) quanto eventual ato^preex-istente apto a
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interromper a decadência (§ 2°) comportarão análise
nos autos do procedimento instaurado, que poderá
concluir ou não pela anulação da anistia. Por orar tal
resultado é mera conjectura.

11. Agravo Regimental não provido."
(AgRg no MS 18.401/DF, Rei. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.6.2012, DJe
10.8.2012.)

"ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
TENDENTE A REVER O ATO. ALEGAÇÃO DE
DECADÊNCIA. ART 54 DA LEI N° 9.784/99.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O mero decurso do prazo de 5
(cinco) anos não tem o condão, por si só, de obstar que
a Administração Pública revise determinado ato, haja
vista que a ressalva constante do art. 54, parte final do
caput da Lei n° 9.784/99 permite sua anulação a
qualquer tempo caso fique demonstrada, no âmbito de
procedimento administrativo, a má-fé do
beneficiário, tema esse que não é suscetível de análise
na via estreita do mandamus em função da
necessidade de dilação probatória.

2. O art. 54, § 2°, da Lei n° 9.784/99
preconiza que a adoção pela Administração de
qualquer medida tendente a questionar o ato no prazo
de 5 (cinco) anos de sua edição já se mostra
suficiente a afastar a decadência, não sendo
indispensável, para tanto, a instauração de
procedimento administrativo.

3. A concessão da segurança exigiria
profunda investigação acerca da existência ou não de
medida prévia tomada com o escopo de contestar o ato
de anistia, o que novamente não se coaduna com os
estreitos contornos do mandado de segurança, o qual,
como é cediço, requer prova pré-constituída do
suposto direito líquido e certo vindicado.

4. Inadequação da via eleitaT'
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5. Segurança denegada." (MS
15.457/DF, Rei. Ministro Castro."

Ora, quanto ao termo inicial do prazo decadencial para anulação
do ato não há como acolher a tese da União como sendo o da decisão do Tribunal
de Contas. A Administração tem o dever da legalidade. Se não observou esse
dever não pode se valer de sua própria torpeza para, agora, alegar que não
conhecia a lei.

O ato se aperfeiçoou com a concessão do benefício, em 06 de
fevereiro de 2004, a partir de quando passou a gerar os seus efeitos. A partir daí
começou a contar o prazo decadencial em 06 de fevereiro de 2009 se consumou.
Como visto acima esta - a decadência - só não ocorre se demonstrada a mã-fé. É
disso que se ocupa o mérito desta sentença a partir de agora, portanto.

E tal questão é muito simples, pois não foi sequer alegada má-fé na
resposta da União. Nem à autora nem ao seu falecido marido foi imputada mã-fé.
Pelo contrário. Disto não se cogitou.

Por todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, consolido os efeitos da
ANTECIPAÇÃO DÁ TUTELA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO
BENEFÍCIO OBJETO DA PORTARIA N° 516 de fevereiro de 2004 e REITERO
o imediato cumprimento da antecipação da tutela.

Com base nos poderes que me são outorgados pelos artigos 461, §
5° combinado com 798 do Código de Processo Civil defiro o pedido de fixação de
multa pelo dês cumprimento da decisão que antecipou a tutela, no valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de atraso no cumprimento da decisão.

Ficam todos os que este documento virem advertidos para as
consequências cíveis, administrativas e criminais do dês cumprimento de ordens
judiciais que poderão ser instrumentadas, inclusive para fins de responsabilização
patrimonial, pela parte autora, contra as pessoas físicas e jurídicas responsáveis
pelos prejuízos que lhe forem causados.

Fica a parte autora encarregada de tomar as providências de ordem
criminal cabíveis no presente caso junto ao Ministério Público eJPplícia Federal,
com vistas à punição de eventuais crimes cometidos pel©s*agentes públicos
envolvidos, em colaboração com o Poder Judiciário.
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Sem custas. Arbitro honorários em R$10.000,00 (dez mil reais),
(CPC, art. 20, § 4°).

Brasília, 4 de mar

CATTA PRF^A~NETO

Juiz Federal da 4a Vara/DF


