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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Distrito Federal
4ª Vara Federal Cível da SJDF

 

 

PROCESSO: 1034544-50.2019.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADALBERTO TOKARSKI
Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME MARTINS MACHADO - DF57375
 
IMPETRADO: SUBSECRETÁRIA DE GOVERNANÇA E INTEGRIDADE DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA,
UNIÃO FEDERAL
 

DECISÃO
 

              Por primeiro  , revogo a decisão de ID 113194389, por se tratar de decisão de outra lide ,
que , equivocadamente , anexei a estes autos.

Por melhor ``esquematização`` processual , passo à  analise dos pressupostos  processuais e
requisitos de validade do processo .

Com relação aos primeiros, faz-se necessária divisão entre os pressupostos objetivos e subjetivos
para fins de melhor elucidação  e  eficácia da decisão que julga o pedido liminar.

O pressuposto objetivo de toda relação processual é a demanda, tão somente. Nos autos, há
demanda em seu duplo sentido, quais sejam, o ato de pedir e o que se pede. A  autora veio ao
Judiciário (ato de pedir) e reclama uma prestação jurisdicional (o que se pede). Preenchido,
portanto, o pressuposto processual.

Os pressupostos subjetivos se dividem em dois grupos: pressupostos do juiz e pressupostos das
partes.

Quanto ao juiz, neste momento processual, há de se perquirir a presença de jurisdição, o que,
obviamente, resta comprovado.

O pressuposto subjetivo da parte é a capacidade de ser parte, o que esta demonstrada nos autos,
claramente, através  de documentos pessoais da impetrante   e a condição de autoridade pública
do impetrado.

Passa-se à analise dos requisitos de validade do processo, dividindo-os em requisitos subjetivos e
requisitos objetivos.

Requisitos subjetivos podem ser divididos em requisitos do juiz e das partes , tal como os
pressupostos processuais supracitados.
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São requisitos de validade da relação processual do juiz a competência e a ausência de
impedimento/ suspeição.

A competência é, sem dúvida, deste juízo, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal e
dos artigos 42 aos 53 do Código de Processo Civil e o Princípio da Kompetenz-Kompetenz, .

Não há elementos de impedimento ou suspeição do juiz de acordo com os artigos 144 e 145,
ambos do manual de ritos.

Com relação às partes, os requisitos subjetivos da relação processual são: capacidade processual;
capacidade postulatória; legitimidade`ad causam``. Analisá-los-ei separadamente, de maneira a
não restar dúvidas acerca de sua presença ou ausência.

Capacidade processual é a possibilidade de ``de per si``  manifestar , requerer, exercer ou anuir
em ônus , deveres e  obrigações . É a possibilidade , portanto , de sem representação ou
assistência exercer um dos polos da relação processual .

No caso dos autos, a capacidade processual do impetrante está devidamente comprovada.

A capacidade postulatória, por sua vez, é a representação por advogado habilitado e sem
restrições para o exercício da advocacia(profissional essencial à Justiça e de subida importância e
relevância constitucional). Ou seja, profissional no pleno gozo de suas faculdades profissionais.

Pois bem.

Há procurador habilitado nos autos como comprova instrumento de procuração.

A legitimidade ``ad causam`` é a pertinência subjetiva da lide , que deixou de ser condição da
ação para ser avaliada como requisito de validade processual .

A impetrante busca a suspensão de ato administrativo instrumentalizado por ofícios( Ofício
121/2019/SGI/SE, Ofício 81/2019-SGI/SE/Minfra)  exarados pela  autoridade coatora.

Considerando as qualidades e atos atribuídos a impetrante e impetrado , não há outros agentes
processuais que possam ocupar os polos desta relação processual.

Passo à analise dos requisitos de validade objetivos da relação processual , que podem ser
intrínsecos ou extrínsecos, sendo os últimos divididos em positivos e negativos .

Com relação ao requisitos intrínsecos há de ser estudado a regularidade procedimental , ou seja ,
se as regras do formalismo processual foram devidamente respeitadas durante o curso
processual .

Quanto à paridade das armas , não há manifestação do réu , dada natureza liminar do pedido ora
decidido.

 

Passamos à analise dos requisitos extrínsecos positivos e negativos .

Com relação ao extrínseco positivo, tem-se necessária a presença de interesse processual , que,
também, deixou de ser condição da ação e foi recategorizada como requisito de validade.

No caso dos autos , há interesse de agir em suas três forma , quais  sejam , necessidade ,
utilidade e adequação. Há necessidade, pois o objeto da lide há de ser arbitrado pelo judiciário,
não havendo arbitragem estipulada na presente relação processual.  Há utilidade, pois há um
proveito a ser aferido se julgado o mérito  favorável à pretensão da autora . E há adequação, pois
manejada   a ação com o rito adequado e com fundamentos de direito e de fato delineados .

Os requisitos de validade extrínsecos negativos se constituem na ausência de perempção,
litispendência e coisa julgada, o que, de fato, não se tem menção na presente lide. 
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Preenchidos, assim, todos os pressupostos processuais  ( existência do processo ) e requisitos de
validade  do processo .

 

Não há mais questões processuais pendentes

                                      A decisão liminar possui três  características básicas : precariedade ;
sumariedade de cognição ; inaptidão para formar coisa julgada.

No caso concreto , presentes os requisitos legais para deferimento   de pedido liminar .

A Lei 12.016/2009, em seu art. 7º, III, exige, para a concessão da liminar em mandado de
segurança, a presença simultânea de dois requisitos, a saber: a) a existência de plausibilidade
jurídica (fumus boni juris) e b) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora).

Ademais, o Mandado de Segurança pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, por
documento inequívoco, em razão de que não comporta dilação probatória.

Em verdade, a meu sentir , há aqui dois pontos .

A uma , trata-se de restrição de direito fundamental ( inviolabilidade de sigilos ) sem seus
reclames próprios .

Tais restrições ( a depender da teoria interna ou externa) reclamam procedimento legal ,
restrições diretas, indiretas , indiretas-simples , indiretas qualificadas , respeito ao núcleo
essencial e , a fim de respeita o |Princípio da Legalidade , obediência a uma lei geral , abstrata ,
não retroativa , forma e que respeite os limites dos limites (Schranken-Schranken)

Por melhores que sejam as intenções da autoridade , restrição a direito fundamental é um custo
democrático que deve ser mantido como valor das democracias modernas.

A duas , importante a reserva de jurisdição fundada no princípio da Legalidade. Os dados
reclamados reclamam pronunciamento judicial específico , claro e inteligível , e que respeite a
motivação.

No presente caso , não houve respeito a nenhuma das duas razões fundantes colocadas supra.

Sendo assim , defiro , em cognição sumária , e, portanto , não atingível por coisa julgada, o
pedido liminar para suspender os  atos coatores, especificamente na parte em que a autoridade
coatora requisita a disponibilização de informações, documentos e dados do Impetrante acerca
da sua declaração de bens e valores previstos na Lei nº. 8.112/90, na Lei nº. 8.429/92 e na Lei nº.
8.730/93 em qualquer período, ou instrumento congênere ou apresentado ao órgão de pessoal
da ANTAQ em substituição legal à declaração de bens, nos termos admitidos da legislação, bem
como que se abstenha a autoridade coatora de proceder monitoramento acerca da evolução
patrimonial , econômica e financeira do autor , que , como conhecido deve prestar contas a todos
os órgãos de controle interno e externo , respeitada a reserva jurisdicional e a competência
administrativa.

                       

 

 

Intimem-se. Notifique-se. Solicitem-se informações. Após, ao MPF.
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