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SENTENÇA

            Vistos etc.

            I - RELATÓRIO

            Cuida-se de procedimento comum apresentado em face da União por Wilson José da Hora, onde requer
tutela antecipada consubstanciada no restabelecimento do pagamento da reparação econômica em prestação
mensal, permanente e continuada, além do plano de saúde da Aeronáutica.

           No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada contra a ré, de maneira que seja reconhecida a
ilegalidade do ato administrativo que revogou a concessão de anistia ao demandante, restabelecendo, assim, a
sua condição de anistiado. Pugna, ainda, pelo pagamento dos valores retroativos acumulados desde a suspensão
da sua condição de anistiado até o seu efetivo restabelecimento, com todas as correções devidas.

            À guisa de início, o autor esclarece que ingressou nas Forças Armadas, especificamente a Aeronáutica,
antes dos acontecimentos políticos de 1964. Aduz ter sofrido as penas do ato de exceção política da edição da
Portaria nº 1.104/GM3/64, que aumentou o tempo de serviço necessário para que os militares temporários
possam atingir estabilidade e status de "militar de carreira", o que alega ter influência no ato de licenciamento
contra si e demais militares temporários que foram considerados perseguidos politicamente a partir da edição da
Portaria referenciada.

            O demandante ressalta que, até a recente posição do STF no RE nº 817338/DF - tema 839, gozou da
condição de anistiado a partir de decisão colegiada emanada pela Comissão de Anistia. A posição do STF,
enfatiza o demandante, apresenta-se para autorizar a revisão das concessões de anistia fundadas exclusivamente
na existência da Portaria nº 1.104/GM3/64, devendo a revisão acontecer através de Processo Administrativo,
respeitando o devido processo legal, afim de perquirir a individualização da perseguição política que fundou a
concessão da anistia.

            Explica que no ano de 2020 foi notificado da existência de um processo administrativo interessado em
revisar a sua concessão de anistia, de modo que foi instado a apresentar defesa e o fez, conforme anexa aos
autos sob Id nº 15111776. Na sua defesa pugnou pela produção de prova testemunhal no intuito de
individualizar e identificar a sua perseguição política.

            Sucessivamente, conforme se demonstra acostado aos autos sob Id nº 15111783, foi emitida uma Nota
Técnica replicando as razões de defesa apresentadas pelo autor e indeferida a produção de prova requerida, por
entender ter sido ultrapassado o momento desse requerimento no contexto do procedimento. A Portaria nº
1.488, acostada aos autos sob Id nº 15111789, então, foi editada pela Ministra de Estado, da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos, revogando o ato de concessão de anistia ao demandante.

            Dessa sorte, na presente demanda, o autor pugna pela anulação da Portaria que anula a sua concessão de
anistia por entender ter sido vítima de cerceamento de defesa, devendo ser reintegrado à condição de anistiado e
ao recebimento de suas verbas de prestação continuada. Afirma, ainda, violação ao devido processo legal pelo
fato de o julgamento não ter sido realizado de maneira colegiada, como preceitua a Portaria nº 376/2019, que
dispõe sobre o tema.

             Requereu a gratuidade da justiça.

             Anexou procuração e documentos.

BAPTISTA E VASCONCELOS ADVOGADOS.
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             Conforme consta sob Id nº 15124243, deferi a gratuidade da justiça e reputei necessária a manifestação
da União para decidir quanto à antecipação de tutela requerida, o que impulsionou a ré a acostar a própria peça
contestatória, conforme consta sob Id nº 1527761.

             Na minuta de defesa, a União pugna pelo indeferimento dos pedidos apresentados pelo autor por existir
previsão normativa, por meio da tese fixada pelo STF no RE nº 817338/DF - tema 839, para a revisão das
concessões de anistia justificadas exclusivamente na edição da Portaria nº 1.104/GM3/64, havendo
necessidade de se revisar quais dessas concessões encontram respaldo individualizado da perseguição
política.

            Salienta que a Administração Pública, na condução de processo administrativo, conforme a Lei nº
9.784/1999, tem prerrogativa para recusar requerimento de produção de prova que seja considerada
ilícita, impertinente, desnecessária e/ou protelatória, tendo agido dentro da lei quando do indeferimento
da produção de prova testemunhal. Aduz, ainda, que as razões de defesa apresentadas no processo
administrativo foram todas respondidas e nenhuma teve o condão de provar cabalmente a perseguição
sofrida.

         Pertinente ressaltar que a ré impugnou o pedido de justiça gratuita e arguiu impossibilidade de
concessão da liminar requerida por violação às regras de concessão de tutela antecipada contra Fazenda
Pública.

             Indeferida a antecipação de tutela, sob Id nº 15339504, nos seguinte termos:

"Quanto ao pedido de tutela antecipada, o seu deferimento pressupõe a existência concomitante
da "probabilidade do direito" e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo",
equivalentes, respectivamente, ao fumus boni iuris e ao periculum in mora (art. 300, do CPC),
dispensando-se este no caso de tutela de evidência (art. 311, do CPC).

Na verdade, neste momento processual inaugural, o que a lei adjetiva impõe ao magistrado para
a concessão do provimento antecipado é a fumaça do direito, e não uma "convicção de verdade",
esta última sim somente exigida para o julgamento final do mérito da demanda.

Além destes requisitos, há também uma condição negativa, que consiste na inexistência de
irreversibilidade da medida (§ 3º do art. 300, do CPC).

Considerando a presunção de validade dos atos administrativos e considerando que a Suprema
Corte já deliberou sobre o mencionado recurso (Tema 839) em 16 de outubro de 2019, firmando a
seguinte tese: 'No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os
atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964,
quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das
verbas já recebidas'.

Logo, tendo sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade de revisão dos atos
de concessão de anistia, ainda que decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99, a
União, citando expressamente o julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, emitiu a
Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, de modo a reabrir a análise desses processos
administrativos.

Nesse sentido, foi instaurado processo administrativo, qual seja PA nº 2002.01.07134, no qual há
comprovação de apresentação de defesa previa apresentada pelo autor. Na defesa administrativa
acostada, ao Id nº 4058300..15111776, foram levantados argumentos referente exclusivamente a
validade do ato de publicação da Portaria nº 1.104/64 , e houve pedido de oitiva de testemunha,
que for negado.

Cumpre destacar, que não consta na defesa administrativa, tão pouco no bojo da presente
demanda, argumentação de tese de perseguição política individual, fundamento necessário para,
seguindo decidido pela Suprema Corte, afastar o dever da administração, de anular os atos
eivados de vícios na concessão de anistia. O pedido puro e simples de oitiva testemunhal e seu
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indeferimento, não comprova cerceamento de defesa, capaz de anular, ao menos não em um
exame perfunctório, o ato da administração.

Ausente, portanto, a fumaça do bom direito. Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada."

             Sucessivamente, a demandada recorreu da decisão liminar exarada por este Juízo, interpondo Agravo de
Instrumento postulando concessão de efeito suspensivo ao decisium, ressaltando na peça os argumentos de
cerceamento de defesa e violação do devido processo legal por meio do indeferimento da produção de prova e
da decisão não colegiada..

             Como consta sob Id nº 22080159, o Acórdão exarado assim decidiu pela reforma da decisão liminar
expedida por este Juízo, acolhendo as alegações do agravante e concedendo a antecipação de tutela.

             Inobstante, ato contínuo, a União apresentou Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça contra a
decisão exarada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região no Agravo de Instrumento interposto, onde pugna
pela suspensão liminar, em caráter de urgência, da decisão por ser caracterizada como usurpadora de
competência, vez que a concessão liminar de ato sujeito a competência originária do STJ em mandado de
segurança será sempre vedada, ainda que em Agravo de Instrumento.

             A decisão exarada pelo STJ, que consta nos autos sob Id nº 23236379, assim se apresentou:

            "Os autos foram recebidos neste Gabinete em 22.9.2020.

             Conforme disposto no art. 105, I, "f", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal
de Justiça processar e julgar, originariamente, a Reclamação para a preservação de sua competência
e garantia da autoridade de suas decisões.

             Quanto ao pedido de concessão de liminar, o art. 989, II, do CPC disciplinou a possibilidade
de o Relator, ao despachar a inicial e se necessário, ordenar "a suspensão do processo ou do ato
impugnado para evitar dano irreparável".

             Tem-se, no presente contexto, ser essa a diretriz aplicável ao presente caso, em que se almeja preservar
a competência do STJ (art. 988, I, do CPC).

             Em linha de princípio, reveste-se de relevância jurídica a tese arguida pela União de que, a teor da
exegese do art. 1º, § 1º, da Lei 8.437/1992, "o ordenamento jurídico veda a concessão de liminar, em ação
ordinária que tramita no primeiro grau, quando impugnado ato de autoridade sujeita à competência de tribunal
na via do mandado de segurança" (fl. 5, e-STJ).

             Nessa linha, a Primeira Seção do STJ vem decidindo que configura usurpação de competência do
Superior Tribunal de Justiça a decisão proferida pelas instâncias a quo que, contrariando o disposto no art. 1º, §
1º, da Lei 8.437/1992, concede liminar em ação ordinária que impugna ato de autoridade sujeita, na via
mandamental, à competência originária desta Corte. A propósito, vide: Rcl 39.864/DF, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, Primeira Seção, DJe 11/09/2020, AgRg na Rcl 4.299/SP, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 15/2/2011.

             No caso, a dita autoridade ministerial, não há dúvidas, sujeita-se, na via mandamental, à originária
competência do STJ (cf. art. 105, I, "b", da Constituição Federal).

             Estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista a plausibilidade
das alegações da reclamante, assim como o perigo na demora, consistente na irrepetibilidade das pagamentos
liminarmente deferidos à parte beneficiária do ato judicial reclamado.

             Cita-se decisão em demanda semelhante ao presente: Rcl 40.819, Rel. Ministro Gurgel de Farias,
publicada em 22/9/2020.

             Pelo exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, de lavra do
Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos
autos do Agravo de Instrumento 0809409- 87.2020.4.05.0000."

             Finalmente, réplica em anexo, sob Id nº 15452842, onde o autor reitera os termos da inicial.
É
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            É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

 

            II- FUNDAMENTAÇÃO

            II.a - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

            O direito à JUSTIÇA GRATUITA está assegurado pela Constituição da República, no art. 5º, LXXIV, e
pela Lei 1.060/1950, art. 4º, que estatuiu que "a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família".

             O STJ, por sua vez, consagrou em sua jurisprudência a impossibilidade de o Poder Judiciário, na
interpretação das disposições da Lei n. 1.060/50, estabelecer critério objetivo para a concessão ou indeferimento
do benefício.

             Conforme parágrafo 2º do art. 99 do CPC: "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Já o
parágrafo 3° dispõe: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural."

             A partir destas considerações, entende-se que a documentação colacionada demonstra a impossibilidade
do autor de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fazendo jus ao benefício da justiça
gratuita, consoante o disposto na Lei nº 1.060/50 e na jurisprudência firmada.

 

            II.b - DO MÉRITO

            Ab initio, cabe ressaltar que a tese pacificada pelo Supremo Tribunal Federal se deu no sentido de
permitir a revisão dos casos de concessão de anistia que se fundaram exclusivamente pela existência da Portaria
nº 1.104/GM3/64.

            Vale ressaltar que a fixação dessa tese se deu por meio do RE nº 817338/DF - tema 839, onde restou
estabelecida a necessidade de se individualizar a perseguição de cunho política perpetrada contra o anistiado,
não podendo mais resistir as concessões de anistia que guardavam justificativa apenas na existência de ato
administrativo enquadrado enquanto ato de exceção.

            Ora, por óbvio que a condução do processo administrativo não pode ocorrer às margens dos
pressupostos do devido processo legal, da concessão do contraditório e da ampla defesa. Inobstante a
obviedade, o STF fez questão de manifestar essa necessidade durante o Recurso Extraordinário de nº 817338,
gerando o próprio Tema 839, que de fato oportuniza a existência dessas revisões.

          Cabe mencionar, ainda, que tal revisão se funda pelo fato de haver dispositivo defeso na Constituição
Federal no sentido de caracterizar como imprescindível a individualização da conduta política persecutória que
ensejou a anistia.

             A decisão de concessão de anistia, nesse teor, é uma decisão que carece de razões sólidas e que, na via
contrária, enseja igual solidez nas decisões que revoguem essa concessão. Essa necessidade evidencia-se na
percepção da idade do autor e da natureza alimentar que as verbas de prestação continuada, advindas da
condição de anistiado, tornando complexa cada fase da instrução processual administrativa que cuida dessa
revogação.

             A Portaria nº 376/2019, em seu teor, estabelece que as decisões quanto à revogação de concessão de
anistia devem ser perpetradas através de decisão colegiada, fato que, por si só, indica violação ao devido
processo legal. Como se não suficiente, o indeferimento da produção de prova testemunhal, após análise
perfunctória e associada sistematicamente com a complexidade do objeto tratado no processo administrativo
que sustentou a anulação da concessão de anistia ao autor, caracteriza cerceamento de defesa.

Baptista e Vasconcelos Advogados
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             Ora, a partir da análise do andamento do processo administrativo anexado aos autos, depreende-se que a
única manifestação de defesa apresentada pelo autor foi a mesma minuta onde requereu a produção de prova
testemunhal, razão pela qual a justificativa de indeferimento remetendo à preclusão temporal para produzir a
prova testemunhal se torna vazia.

             Não pode ser alegada enquanto ilícita, impertinente, desnecessária e/ou protelatória a produção de prova
quando esta é a única de natureza não-documental requerida, inclusive pelo fato de que a defesa não pode ser
restrita à peça de defesa, naturalmente.

             Neste sentido, sigo o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ANISTIADO.
RESTABELECIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao agravo de
instrumento, confirmando os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, determinando que a UNIÃO proceda ao imediato restabelecimento do pagamento da
reparação econômica devida ao agravante, inclusive do plano de saúde da aeronáutica. O agravo
interno foi improvido.

2. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração "contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir
erro material".

3. A decisão vergastada manifestou-se a respeito da questão ventilada, restando explicitado no voto
que "a decisão do STF não deve ser entendida como autorização para o cancelamento de todas as
anistias concedidas em decorrência do reconhecimento da ilegalidade da Portaria 1.104/GM3 de 12
de outubro de 1964, não pode ser compreendida como uma presunção de que as anistias assim
concedidas devam, por regra, ser anuladas, cabendo ao beneficiário provar que faz jus a sua
percepção".

4. E continua: "o que ficou decidido pelo STF cinge-se tão somente à possibilidade (ou não) de a
administração rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica, com amparo na Portaria
n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não
devolução das verbas já recebidas".

5. Ressalte-se que o juiz, ao proferir a decisão, não está obrigado a mencionar todos os dispositivos
legais trazidos para discussão, cumprindo ao mesmo entregar a prestação jurisdicional, levando em
consideração as teses discutidas no processo.

6. A parte embargante deseja rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento
que originou o acórdão ora questionado, revelando-se, assim, incabíveis embargos de declaração
para este fim, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 7. Embargos conhecidos e
improvidos.

(PROCESSO: 08101356120204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR
FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 25/02/2021)

 

            Nesse contexto, concluo que, nos exatos termos do posicionamento do STF, a revisão do ato
administrativo não pode ser automática e deve ser precedida de processo administrativo no qual seja preservado
o devido processo legal, sobretudo a ampla defesa. Neste espeque, entendo que foi violado o devido processo
legal e configurado o cerceamento de defesa a partir de vícios insanáveis no processo administrativo que conduz
à anulação do ato administrativo que revisou a condição de anistia ao autor.

            Desta feita, a procedência total é a medida que se impõe.

            III - DISPOSITIVO
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        Ante o exposto e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o
pedido para tornar nulo o ato administrativo de revisão, que revogou a concessão de anistia ao autor,
determinando que tenha sua condição readquirida e condenando a União Federal a restabelecer o pagamento da
reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos a
contar da suspensão.

              Condeno ainda a União ao pagamento dos salários não recebidos, desde a data que o autor teve a sua
condição de anistiado suprimida até a decisão de mérito, devidamente atualizado e corrigido.

             A correção monetária deverá ser feita pelo IPCA-E e os juros de mora  calculados segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009), de acordo com o estabelecido definitivamente pelo STF no RE 870.947 (Tema 810).

             Declaro a isenção da União Federal ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4.º, inciso I
e parágrafo único, ambos da Lei n. º 9.289/1996. Condeno-a, contudo, ao pagamento da verba honorária da
sucumbência, a qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 4.º,
inciso II do CPC.

           Processo sujeito à remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I do CPC.

           Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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