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APELAÇÃO CÍVEL (198) 1059012-44.2020.4.01.3400
 
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
 
APELANTE: LUIZ CARLOS NUNES
 
Advogados do(a) APELANTE: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF20252-A, JOAO
CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF40514-A
 
APELADO: UNIÃO FEDERAL
 

  
 

EMENTA  
 
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO. CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA. PERÍODO DA DITADURA MILITAR.
SERVIDOR MILITAR DA AERONÁUTICA. PORTARIA Nº 1.104/GM-3/1964. ATO DE
EXCEÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO E DO
CABIMENTO DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
 
I - Embora o Poder Público possua a faculdade de rever seus atos, em especial no que
tange à concessão de anistia política com base na Portaria nº 1.104/GM-3/1964 (RE nº
817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/07/2020), não há que se falar em falta de interesse
processual em razão do reconhecimento administrativo da condição de anistiado político,
na medida que somente a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material.
Assim, não obstante o recebimento da respectiva prestação mensal desde 2005, na
hipótese dos autos, afigura-se presente a possibilidade de revogação do benefício, diante
da regular instauração de procedimento administrativo de revisão de anistias concedidas
com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964, sendo que a simples garantia do
contraditório e da ampla defesa, nem mesmo a plausibilidade de seu direito (ou seja, a
improbabilidade da efetiva revogação do benefício), não são suficientes para afastar seu
justo e evidente interesse na resolução definitiva do assunto em juízo. 
 
II  - Segundo entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a
Portaria n.º 1.104/1964 do Ministério da Aeronáutica, cujo conteúdo era genérico e
impessoal, somente tem natureza de ato de exceção (motivação política) contra os
militares da Aeronáutica que ostentavam a patente de Cabo na data de sua edição
(12/10/1964), já que foram os únicos a serem alcançados pelos efeitos da referida norma
(AgRg no REsp 1055841/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado
em 25/06/2013, DJe 01/07/2013).
 
III -Na hipótese dos autos, o autor ostentava a patente de Cabo da Aeronáutica na data da
edição da Portaria nº 1.104/GM3-64, configurando, assim, tal ato normativo como ato de
exceção a justificar o reconhecimento de sua condição de asilado político, bem como a
autorizar a confirmação do direito da promovente à percepção de reparação econômica tal
como concedida administrativamente (Portaria nº 1.828, de 21 de setembro de 2005 – Id
150579382), o que, no caso dos autos, trata-se de prestação mensal, permanente e
continuada  no valor de R$ 2.953,56 (dois mil novecentos e cinquenta e três reais e
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cinquenta e seis centavos).  
 
IV - Apelação provida. Sentença reformada. Ação procedente, para conceder anistia
política ao autor, procedendo-se à sua integração nos quadros da Força Aérea Brasileira,
na qualidade de inativo (reservista), na graduação de Suboficial, sob a forma de prestação
mensal, permanente e continuada, bem como o direito de usufruir vantagens indiretas,
assim como para condenar a União Federal a pagar ao requerente valores retroativos
decorrentes de período, em que, durante a presente ação, eventualmente permaneceu
fora da folha de pagamento da Aeronáutica, acrescidos de juros de mora e correção
monetária, segundo os índices seguintes: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
 
V - A verba honorária, devida pela promovida, cujo quantum será apurado durante a fase
de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, parágrafos 3º, inciso I a V,  e 4º, inciso II,
do CPC vigente, sobre o valor da condenação corrigido, acrescido do percentual de 2%
(dois por cento), nos termos do parágrafo 11 do referido dispositivo legal.
 

ACÓRDÃO 
 

Decide a Turma, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação, nos
termos do voto do Relator.
 

Quinta Turma do Tribunal Regional Federal - 1ª Região – Em 23 de março de
2022.
 

  
 

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE 
 

Relator 
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