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EMENTA
Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo.
Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração
pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com
devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do
art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação
exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da
segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de
tese.
1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como
os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares
que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas
atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos
cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na
legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço
militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).
2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa
impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar
determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art.
54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma
vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com
observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.
3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser
consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da
Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos
preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.
4. Recursos extraordinários providos.
5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela,
poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro
de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se
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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.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das
notas taquigráficas, por maioria de votos e nos termos do voto do Relator,
apreciando o tema 839 da repercussão geral, em dar provimento ao
recurso extraordinário, reformando o acórdão impugnado e denegando a
segurança ao impetrante, ora recorrido. Acordam, ademais, os Ministros,
por maioria, em fixar a seguinte tese: “No exercício de seu poder de
autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de
anistia a cabos da Aeronáutica relativos à 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”.
Brasília, 16 de outubro de 2019.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
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RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
A União e o Ministério Público Federal interpõem recursos
extraordinários (fls. 1063 a 1126), com fundamento na alínea a do
permissivo constitucional, contra acórdão em que a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança para declarar a
decadência de ato da Administração por meio do qual se anulou portaria
anistiadora, nos termos da seguinte ementa:
“MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA
CONCEDIDA COM BASE NA PORTARIA 1.104-GMS/1964.
DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO. NOTAS E
PARECERES DA AGU QUE NÃO SE PRESTAM À
CARACTERIZAÇÃO DE MEDIDA IMPUGNATIVA NOS
TERMOS DO § 2º DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. MATÉRIA
EXAMINÁVEL NA VIA MANDAMENTAL. AFRONTA AO
ART. 8º DA CF/88. VIOLAÇÃO REFLEXA. PRECEDENTES DO
STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O poder-dever de a Administração de rever seus
próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontrase sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a
comprovação de má-fé por parte do anistiado político, nos
termos do previsto no art. 54, caput, da Lei 9.784/99 c/c 37, § 5º,
da Constituição da República, ou a existência de flagrante
inconstitucionalidade.
2. Nos termos do art. 54, § 2º, da Lei 9.784/99, considera-se
exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.
3. O conceito de autoridade administrativa, a que alude o
§ 2º do art. 54 da Lei de Processo Administrativo, não pode ser
estendido a todo e qualquer agente público, sob pena de tornar
inaplicável a regra geral contida no caput, em favor da
decadência.
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4. Devem ser consideradas como exercício do direito de
anular o ato administrativo apenas as medidas concretas de
impugnação à validade do ato, tomadas pelo Ministro de
Estado da Justiça autoridade que, assessorada pela Comissão de
Anistia, tem competência exclusiva para decidir as questões
relacionadas à concessão ou revogação das anistias políticas,
nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei 9.784/99 c/c 10 e 12, caput,
da Lei 10.559/02.
5. As NOTAS AGU/JD-10/2003 e AGU/JD-1/2006 não se
enquadram na definição de medida de autoridade
administrativa no sentido sob exame, haja vista sua natureza de
pareceres jurídicos, de caráter facultativo, formulados pelos
órgãos consultivos, com trâmites internos, genéricos, os quais
não se dirigem, especificamente, a quaisquer dos anistiados sob
o pálio da Súmula Administrativa nº 2002.07.0003 da Comissão
de Anistia.
6. Não incide a ressalva inscrita na parte final do caput do
art. 54 da 9.784/99, pois não se fala, em momento algum, na
ocorrência de má-fé, vício que não pode ser presumido.
7. Hipótese em que a anulação da anistia foi promovida
quando já ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos,
restando consumada a decadência administrativa, nos termos
do caput do art. 54 da Lei 9.784/99.
8. A Portaria Interministerial MJ/AGU 134, de 15/2/11, que
instaurou procedimento de revisão das anistias, mesmo se
considerada hábil a afastar a decadência, não tem o condão de
reabrir o prazo decadencial já finalizado.
9. A questão sub judice, dirimida pelo Grupo de Trabalho
instituído pela Portaria Interministerial MJ/AGU 134/11, não se
vincula a eventual inconstitucionalidade da Súmula
Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia, uma vez
que a definição de ato de exceção exclusivamente político,
previsto no art. 8º, caput, do ADCT, foi deixado a cargo da
legislação infraconstitucional, qual seja, da Lei 10.559/02.
10. Eventual equívoco da Comissão de Anistia ao editar a
Súmula Administrativa 2002.07.0003 importaria em mera ofensa
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indireta à Constituição Federal, o que não desafia exame de
(in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e, muito
menos, por esta Corte. Precedentes do STF.
11. Precedentes: MS 18.728/DF, 18.606/DF, 18.682/DF e
18.590/DF (Rel. p/ ac. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
Primeira Seção, julgados em 10/4/13).
12. Hipótese em que, quando da publicação da
Portaria/MJ 1.960, em 6/9/12, ou, ainda, da Portaria
Interministerial/MJ/AGU 134, de 15/2/11, já havia transcorrido o
prazo decadencial, uma vez que a Portaria/MJ 2.340, que
concedeu a anistia, é de 9/12/03.
13. Segurança concedida para declarar a decadência do ato
que anulou a portaria anistiadora. Custas ex lege. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula
105/STJ. Agravo regimental do impetrante prejudicado.”

A União insurge-se, em suas razões recursais, contra a alegada
afronta aos arts. 2º, 5º, incisos II, XXXVI e LXIX, e 37, cabeça, da
Constituição Federal, bem como ao art. 8º do ADCT. Aduz que não há se
falar em decadência, à luz do art. 54 da Lei nº 9.784/99, do direito da
Administração Pública de anular o ato normativo concessivo de anistia,
uma vez que a manutenção de benefício irregular implica malferimento
da Carta Maior.
Sustenta que a inalteração da decisão obrigará o Poder Executivo a
desembolsar vultosas quantias, as quais podem alcançar bilhões de reais,
considerando-se as parcelas mensais e os retroativos. Esses dispêndios, na
intelecção da recorrente, têm impacto sobre os princípios da legalidade,
da supremacia da Constituição Federal, da despesa pública – porquanto
interferem na elaboração do orçamento para os próximos anos – e da
igualdade, pois inviabilizam projetos em benefício da população como
um todo.
O Ministério Público Federal, do mesmo modo, interpôs o apelo
extremo por entender que o acórdão recorrido teria contrariado o art. 8º
do ADCT e o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Alude que a
questão constitucional versada nos autos ultrapassa os interesses
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subjetivos das partes, uma vez que pairam suspeitas de fraudes em
expressivos valores nos processos administrativos de concessão de anistia
política, fato que resultaria em efeitos devastadores sobre o patrimônio
público.
Articula a ideia de que a União editou, a tempo e modo, atos que
expressam o exercício do dever-poder de anular. Por conseguinte, mesmo
que fossem aplicáveis as prescrições da Lei nº 9.784/99, existiria ato de
conteúdo específico apto a interromper o prazo prescricional.
Intimada a se manifestar, a parte contrária apresentou suas
contrarrazões (fls. 1.176 a 1.184 e 1.185 a 1.212). Alega, nas duas petições,
a inexistência de repercussão geral, bem como a impossibilidade de
admissão do recurso extraordinário, em virtude da natureza
infraconstitucional da questão discutida. Argumenta que os recorrentes
não procederam ao indispensável prequestionamento da matéria.
No mérito, o recorrido aduz que a decisão impugnada está em
consonância com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte.
Sustenta que os recorrentes pretendem discutir questões que implicam o
reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, no caso, o enunciado
279 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Afirma
inexistir contrariedade ao texto da Carta da República.
Afirma que ingressou como cabo da Aeronáutica antes do advento
da Portaria nº 1.104/GM3/64, sendo forçadamente licenciado das Forças
Armadas em razão do manifesto apoio das associações da categoria ao
Presidente deposto João Goulart, sendo-lhe legítima, portanto, a
declaração de anistiado, nos termos do art. 8º do ADCT.
O recorrido defende a incidência do prazo decadencial para a
Administração Pública anular o ato administrativo que lhe concedeu a
anistia, uma vez que, apenas em 5 de setembro de 2012, a autoridade
coatora cancelou o ato declaratório de anistia, a saber, a Portaria nº
1.960/2012. Salienta, por fim, não haver incorrido em má-fé ou ilegalidade
na prestação das informações que embasaram o ato administrativo que
lhe atribuiu a condição de anistiado político.
O Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet
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Branco, considerando que a tese dos recursos mostra-se viável e de
provável êxito, opinou (e-doc 25) pela submissão dos mesmos ao crivo do
Plenário Virtual.
Entendi que o tema, além revelar natureza constitucional,
apresentava transcendência e relevância. Submeti, portanto, a questão ao
crivo do Plenário Virtual, no qual a matéria teve sua repercussão geral
reconhecida (e-doc 28). O acórdão restou ementado da forma que segue:
“Direito Constitucional e Administrativo. Segurança
concedida para declarar a decadência de ato da Administração
por meio do qual se anulou portaria anistiadora. Análise quanto
à existência ou não de frontal violação do art. 8º do ADCT.
Julgamento de tese sobre a possibilidade de um ato
administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto
constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando
decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99.
Matéria dotada de repercussão econômica e jurídica. Questões
suscetíveis de repetição em inúmeros processos. Repercussão
geral reconhecida.”

Na questão constitucional inscrita no Tema 839 da sistemática da
repercussão geral, se examina, à luz dos arts. 2º; 5º, II, XXXVI e LXIX, e 37,
cabeça, da Constituição Federal e do art. 8º do ADCT, a possibilidade de
um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto
constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido
o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. Discute-se na questão,
ainda, se uma portaria que disciplina o tempo máximo de serviço militar
atende aos requisitos do art. 8º do ADCT.
Após o reconhecimento da repercussão geral da questão suscitada,
deu-se nova vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a qual
opinou, em parecer da lavra do douto Subprocurador-Geral da República
(e-doc 55), Dr. Odim Brandão Ferreira, pelo provimento do apelo
extremo. Vide:
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“Recurso extraordinário com repercussão geral admitida
pelo Plenário Virtual do STF. Mandado de segurança. Anistia
de cabo da Aeronáutica, excluído daquela força, com
fundamento na Portaria 1.104/1964. Ausência de ato de exceção.
Violação do art. 8º do ADCT. Anulação de ofício pelo Ministro
da Justiça. Concessão da ordem pelo STJ com fundamento no
art. 54 da Lei 9.784/1999.
O acórdão recorrido desafia o entendimento firmado em
diversos precedentes do STF, no sentido de que o prazo
decadencial do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se aplica à anulação
de ato contrário à Constituição; no caso, ao art. 8º do ADCT:
interpretação conforme do dispositivo legal mencionado.
Parecer pelo provimento do recurso.”

Aplicando à espécie as diretrizes adotadas em casos similares, quais
sejam, a ampla representatividade dos postulantes e a comprovação de
contribuição efetiva, admiti o ingresso no feito, na condição de amici
curiae, da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal
(CONDSEF); da Associação Democrática e Nacionalista de Militares
(ADNAM); da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Seguridade
Social (CNTSS/CUT); da Associação dos Anistiados do Nordeste
(ASANE); da Associação de Militares Anistiados e Anistiandos das Forças
Armadas do Brasil (AMAFABRA); da Unidade de Mobilização Nacional
pela Anistia (UMNA); da Associação de Defesa dos Direito e Pró-Anistia
Ampla dos Atingidos por Atos Institucionais (AMPLA); e da Entidade
Nacional dos Civis e Militares Aposentados e da Reserva (ACIMAR).
É o relatório.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Cumprimento todos os que fizeram as manifestações orais, todas
extremamente técnicas e leais aos fatos e, obviamente, dentro da dialética
do Direito, trazendo a leitura de cada qual dos pontos de vista.
Farei a leitura de um voto resumido. Vossas Excelências têm o voto
completo, que já lhes fiz chegar. Depois, vou divulgá-lo para todos os
interessados. Assim que terminar a leitura de meu voto, que deve levar
em torno de vinte minutos, faremos o intervalo regimental.
Inicialmente, quanto à preliminar apresentada pela defesa de não
alcance do voto de questão constitucional no Plenário Virtual, é fato que
houve cinco votos por não existir matéria constitucional, mas o Relator
consignou, no Plenário Virtual, que havia matéria constitucional. E pelo
Regimento Interno, pela Resolução que disciplinou o Plenário Virtual,
aqueles que não votam estarão votando, anuindo, tacitamente, com a
posição do Relator. Portanto, no caso específico, foram 6 votos...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas isso foi aprovado,
Presidente? Penso que não. O voto omissivo, pela omissão?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Sim, existe. Resolução da época da Ministra Ellen Gracie. Já tem
mais de dez anos que é aplicada.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim. Não tenho
recordação, Presidente. Então passamos a ter, na Magistratura nacional, o
voto implícito?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Está em nossa Resolução.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pela omissão daquele
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que deveria se pronunciar?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Está em nossa Resolução, aprovada há mais de dez anos. Eu nem
estava na Corte quando ela foi aprovada.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Tenho lembrança,
Presidente, de que não passou essa proposta.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Essa Presidência faz a leitura do Regimento, Vossa Excelência tenha
certeza disso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vou pedir ao Gabinete
para fazer a pesquisa respectiva, sem duvidar da palavra de Vossa
Excelência.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Agradeço a confiança de Vossa Excelência, assim como sempre
confio em Vossa Excelência. E Vossa Excelência nunca afirmou,
apresentou dúvida.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Pois não.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Só para
corroborar o que Vossa Excelência disse, eu, como o mais recente aqui,
logo fui analisar e estudar o Regimento Interno. E, quando a repercussão
geral é proposta, realmente, se há uma omissão, significa a concordância.
Da mesma forma, o inverso, quando há proposta à não repercussão geral.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência
realmente gosta de ser meu “revisor”.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Uma honra e
um prazer.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
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RELATOR):
Portanto, rejeito a preliminar.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Cuida-se de dois recursos extraordinários em que se discute, à luz
dos arts. 2º; 5º, II, XXXVI e LXIX; e 37, cabeça, da Constituição Federal e
do art. 8º do ADCT, a possibilidade de um ato administrativo, caso
evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela
Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto no
art. 54 Lei nº 9.784/1999. Discute-se, nos referidos recursos, ainda, se uma
portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar atende aos
requisitos do art. 8º do ADCT.
Para melhor compreensão dos objetos recursais delineados nos
recursos extraordinários, mostra-se importante ressaltar a questão
constitucional posta, inscrita como Tema nº 839 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal, a qual teve
sua repercussão geral reconhecida por esta Corte. Eis um trecho de minha
manifestação:
“Do exposto no breve relatório podemos inferir a primeira
questão relevante a ser decidida por esta Suprema Corte, qual
seja, se uma portaria que disciplina tempo máximo de serviço
de militar atende aos requisitos do art. 8º do ADCT.
O segundo tema constitucional abordado em ambos os
recursos aviados traz o seguinte questionamento: as situações
flagrantemente inconstitucionais podem ser superadas pela
incidência do que dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/99 ou será
perpétuo o direito da Administração Pública de rever seus atos
em situações de absoluta contrariedade direta à Constituição
Federal?
A repercussão na esfera econômica é manifesta se
observados os dados colacionados pelo Ministério Público
Federal no sentido de que as anistias questionadas podem gerar
uma folha mensal de despesas que pode superar a casa dos
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dezesseis (16) milhões de reais, podendo os valores retroativos
pendentes, por sua vez, alcançar a marca de meio bilhão de
reais.
Ressalto, ademais, que há evidente interesse jurídico na
definição das teses no presente caso. Isso porque, em primeiro
lugar, é expressivo o número de feitos atualmente em trâmite
nesta Corte nos quais se discute a decadência do direito da
Administração Pública de anular atos eivados de absoluta
inconstitucionalidade. Aliás, conquanto haja importante
precedente consubstanciado no MS nº 28.279/DF, de relatoria da
Ministra Ellen Gracie, no qual restou decidido que situações
flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser
superadas pela simples incidência do prazo decadencial da Lei
nº 9.784/99, a questão continua a ser reiteradamente submetida
a este tribunal, sendo que sobre ela não há, ainda, um
posicionamento definitivo e vinculante desta Suprema Corte.
Convém observar, também, o teor de cada um dos debates
formados no julgamento das seguintes demandas subjetivas:
MS nº 26.860/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Pleno,
julgado em 2/4/14; MS nº 28.371/DF-AgR, de relatoria do
Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, julgado em 13/12/12; e MS nº
28.273/DF-AgR,
de
relatoria
do
Ministro
Ricardo
Lewandowski, Pleno, julgado em 13/12/12.”

Registro inicialmente, também, para a certeza das coisas, que, por
meio da Portaria MJ 1.960, de 6 de setembro de 2012, o Ministro da
Justiça anulou a anistia concedida a ex-cabo da Aeronáutica, dispensado
do serviço, na década de 1960, por força da Portaria nº 1.104/1964-GM3,
tendo a decisão ministerial decorrido da conclusão extraída do
procedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial nº
134/11.
O Superior Tribunal de Justiça, fundamentalmente, concluiu que o
prazo de decadência do art. 54 da Lei nº 9.784/99 impedia o exercício da
autotutela administrativa, salientando que a Portaria MJ 2.340, que
concedeu a anistia, é de 9 de dezembro de 2003.
2
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Preliminarmente, passo ao exame do argumento alinhavado pelo
recorrido que questiona a natureza constitucional da matéria veiculada
na causa de pedir recursal.
As questões constitucionais delineadas em ambos os extraordinários
são evidentes, na medida em que apontam não só que a decisão
impugnada estaria a violar diretamente o texto do art. 8º do ADCT, como
também que a decadência não poderia ter sido reconhecida, uma vez que
o ato administrativo primário e supostamente nulo atentaria diretamente
contra a força normativa da Constituição Federal.
Ao contrário do que alegado pelo recorrido, extrai-se da leitura das
razões dos extraordinários que a tese principal se encontra fundada na
violação direta da Constituição, mais especificamente, da primeira parte
da cabeça do art. 8º do ADCT, que possui a seguinte redação:
“Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de
setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição,
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política,
por
atos
de
exceção,
institucionais
ou
complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos
pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas
as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos
nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e
militares e observados os respectivos regimes jurídicos.”

No que diz respeito à tese de que o ato administrativo que concedeu
a anistia à parte recorrida e a todos abarcados pela Portaria MJ 2.340, de 9
de dezembro de 2003, seria flagrantemente inconstitucional porque
afrontaria diretamente a referida norma, a afastar a incidência do prazo
decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99, penso não existir dúvida quanto
à existência de questão constitucional, como restou decidido, inclusive,
no denominado Plenário Virtual.
3
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Sobre a questão, como bem salientado pelo parecer Ministerial,
ambos os recursos extraordinários – o do Ministério Público e o da União
–
“apontam que mais de dois mil e quinhentos cabos da
Aeronáutica foram dispensados com base apenas na referida
portaria de 1964, que fixara em oito anos o tempo máximo de
serviço dos militares de que cuidou e sustentam não ser
possível admitir-se o entendimento de que a portaria teria
motivação exclusivamente política, que estaria a violar o art. 8º
do ADCT.”

Isso evidencia a presença de questões constitucionais e de
repercussão geral.
Em relação às questões de mérito, saliento, inicialmente, que o
processo administrativo federal tem suas regras e seus princípios
previstos na Lei nº 9.784/1999, que, em seu art. 54, versa sobre a
decadência do direito da Administração Pública de rever seus próprios
atos:
“Art. 54. 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.
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo
de decadência contar-se-á da percepção do primeiro
pagamento.
§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer
medida de autoridade administrativa que importe impugnação
à validade do ato.”

Na lição clássica do Professor Caio Mário da Silva Pereira,
“decadência é o perecimento do direito potestativo, em
razão do seu não-exercício em um prazo predeterminado. […]

4
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O fundamento da decadência é não se ter o sujeito utilizado de
um poder de ação dentro dos limites temporais estabelecidos á
sua utilização. E que há direitos que trazem, em si, o germe da
própria destruição. São faculdades condicionadas ao exercício
dentro de tempo certo, e, então, o perecimento da relação
jurídica é uma causa ínsita ao próprio direito que oferece esta
alternativa: exerce-se no prazo preestabelecido ou nunca mais.”
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil:
introdução ao direito civil - teoria geral do direito civil. 20ª ed.
revista e atualizada por Maria Celina Bodin. Rio de Janeiro:
Forense, 2004, v. I, p. 689-691).

Por ser matéria de ordem pública, em regra, o prazo decadencial não
sofre interrupção ou suspensão.
Porém, excepcionalmente, o ordenamento jurídico admite a
suspensão do prazo decadencial. É o caso do disposto na parte final da
cabeça do art. 54 da Lei n º 9.784/99, que autoriza a anulação do ato
administrativo consumado em situações de manifesta má-fé ou de
absoluta contrariedade à Constituição Federal.
O art. 54, § 2º, da Lei nº 9.784/99, por sua vez, dispõe que a adoção
pela Administração Pública de qualquer medida a questionar o ato se
mostra bastante para afastar a decadência.
Ao contrário do assentado no acórdão impugnado, entendo que as
Notas Técnicas da AGU/JD-10/2003 e da AGU/JD-1/2006 revelam as
iniciativas da Administração Pública no sentido da necessidade de
revisão do ato anistiador, constituindo, assim, causa obstativa da
alegada decadência. Repito: como expressamente previsto no § 2º do art.
54 da Lei 9.784/99, é suficiente para o exercício desse direito a existência
de “qualquer medida de autoridade administrativa que importe
impugnação à validade do ato”.
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a
qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso
com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem
5
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constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da
supremacia do interesse público.

De acordo com Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
“o controle de legalidade é fundamentalmente de correção,
portanto, destinado à anulação de um ato que se apresente em
desacordo com a ordem jurídica positivada, ou, dito de outro
modo, em desconformidade com a expressão legislada do
interesse público, embora, alternativamente, também possa se
apresentar com a possibilidade de ser um controle de sanação,
sempre que possível recuperar-se a legalidade comprometida
através do emprego do instituto da sanatória voluntária.
A técnica do controle de legalidade passa, necessariamente,
pela investigação das condições de validade do ato, posto em
confronto com a norma jurídica – uma atividade lógica que
pressupõe como premissa maior a definição ou dicção do direito
aplicável, por isso, etimologicamente, ser uma atividade de
jurisdição – daí a denominação tipológica e genérica do controle
jurisdicional, que se reserva à específica função de controle
cometida ao Poder Judiciário.
Ante a eventual desconformidade do ato com o interesse
juridicamente expresso na legislação, a atuação de controle há de
ser a declaração de nulidade, podendo, neste caso, alcançar o
agente responsável pela ilegalidade e aplicar-lhe as sanções
previstas.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de
direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte
especial– 16ª. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro : Forense, 2014. p.
712).

No caso em questão, a Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça editou a súmula administrativa nº 2002.07.0003 reconhecendo
indiscriminadamente que todos os cabos da Aeronáutica que
houvessem sido licenciados pela implementação do tempo de serviço
6
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militar (8 anos) seriam anistiados por ato de natureza exclusivamente
política, sendo esse o fundamento bastante para o enquadramento na
situação do art. 8º do ADCT.
Essa interpretação dada pela Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça conferiu uma presunção de motivação para os atos da
Administração Federal consumados com fundamento na Portaria nº
1.104/1964, implicando números impressionantes de anistiados na
Aeronáutica.
De acordo as estatísticas apresentados pela Procuradoria Geral da
República e obtidas da base de dados da própria Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça, em 2019, no Exército Brasileiro (EB), foram
concedidas 70 anistias a oficiais, 259 a Praças, 38 a Suboficiais, e 3 a
Taifeiros, o que perfaz o total de 370 anistiados.
Na Marinha do Brasil (MB), concederam-se 86 anistias a Oficiais,
746 a Praças e 81 a Suboficiais, totalizando-se 913 anistiados.
Por sua vez, na Força Aérea Brasileira (FAB), concederam-se 44
anistias a Oficiais, 2.643 a Praças, 39 a Suboficiais, e 6 a Taifeiros, o que
totaliza impressionantes 2.732 anistiados.
Em síntese, no Exército Brasileiro, houve 370 anistiados; na Marinha,
913 anistiados; e, na Aeronáutica, houve 2.732 anistiados!
Em procedimento de revisão efetuado pelo Grupo de Trabalho
Interministerial instituído pela Portaria Interministerial nº 134, publicada
no D.O.U. de 16 de fevereiro de 2011, observou-se a manifesta ausência
de fato indicativo de ocorrência de punição ou de perseguição por
motivação política ao recorrido, em conformidade com o exigido no art.
17 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.
No âmbito do Ministério da Justiça, o ato administrativo que anulou
a Portaria Ministerial nº 2.340, de 9 de dezembro de 2003, a qual declarou
o recorrido anistiado, foi motivado por sua inadequação à condição de
militar anistiado por ato de natureza política, pois seu licenciamento das
Forças Amardas se deu em razão do implemento do tempo legal de
serviço militar (Portaria nº 1.104 – GM3/64).
Como bem explicitado pela Advocacia-Geral da União em memorial
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apresentado no caso,
“(...) a Portaria nº 1.104-GM3, de 12 de outubro de 1964,
do Ministro da Aeronáutica, editada para fins de aprovar
‘Instruções para Prorrogações do Serviço Militar das Praças da Ativa
da Força Aérea Brasileira’, alterou a Portaria nº 570/54-GM3,
limitando para oito anos o prazo máximo para reengajamento
de cabos da FAB, após o que seriam licenciados, salvo se
estivessem na condição de alunos dos cursos de formação dos
quadros de carreira, ou seja, se prestassem e fossem aprovados
em concurso. Este ato, de conteúdo normativo, teve por
fundamento a competência discricionária dos Ministros
Comandantes das Forças Armadas para, observado o interesse
público, fixar o tempo de serviço máximo em que as praças
poderiam permanecer em uma mesma graduação, conforme a
legislação vigente à época. Destacam-se aos seguintes
dispositivos:
'Lei n º 2.370/54 - Regula a inatividade dos militares
Art. 36. O licenciamento ou baixa do serviço é feito:
a) a pedido;
b) ex-officio.
Art. 38. O licenciamento ex-officio será aplicado:
a) por conclusão do tempo de serviço ou de estágio,
assegurado, no primeiro caso, o direito a engajamento ou
reengajamento, na forma da lei ou dos regulamentos;
b) por incapacidade física, quando não for o caso de
reforma;
c) por haver a praça contraído matrimônio com infração
do estabelecido no Decreto-lei nº 9.698, de 2 de setembro de
1946.
Art. 39. O licenciamento ou baixa do serviço processarse-á, na forma do disposto no Decreto-lei nº 9.698, de 2 de
setembro de 1946, lei e regulamento do Corpo de Oficiais da
Reserva e nos regulamentos particulares do Exército, da
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Marinha e da Aeronáutica.'
'Lei nº 4.375/64 -Lei do Serviço Militar
Art. 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de
serviço a que estiverem obrigados poderá, desde que o
requeiram, ser concedida prorrogação d[e]sse tempo, uma ou
mais v[e]zes, como engajados ou reengajados, segundo as
conveniências da Fôrça Armada interessada.
Parágrafo único. Os prazos e condições de engajamento
ou reengajamento serão fixados em Regulamentos, baixados
pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica.
(Grifou-se)'
A previsão da Portaria nº 1.104-GM3/1964 justificou-se
em razão da quantidade excessiva de cabos integrando a Força
Aérea Brasileira à época de sua publicação, o que
caracterizava uma desproporção do número de cabos em
relação ao de soldados e impossibilitava a renovação da tropa,
consoante apurado pelo Grupo de Trabalho constituído para
rever e atualizar as Instruções aprovadas pela Portaria 570/54.
Veja-se a situação comparativa do efetivo de cabos versus o de
soldados em 1964, 2016 e 2017, evidenciando que o número de
cabos em 1964 era excessivo:
1964 – 55% de soldados e 45% de cabos
2016 – 83% de soldados e 17% de cabos
2017 – 24% de soldados e 16% de cabos
A única diferença em relação ao ato anterior (Portaria
570/GM2/1954) é que, a partir da Portaria nº 1.104-GM3/1964,
para prosseguir com os reengajamentos por mais de oito anos,
o cabo teria que se submeter a concurso público para
sargento, em igualdade de condições com todos os civis que
se candidatassem ao cargo (circunstância prevista na época e
até hoje vigente), além de observar as outras etapas inerentes
à carreira militar. Ressalta-se que foram previstas, na Portaria,
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regras de transição, possibilitando (i) aos cabos que
contassem com mais de oito anos de efetivo serviço,
reengajamentos até o limite de idade para a inatividade; (ii)
ao cabos que contentassem com seis a oito anos de serviço,
prorrogação do período de permanência por mais dois anos;
restando evidente a ausência de qualquer arbitrariedade.
Dessa forma, é possível facilmente concluir que as
alterações promovidas pela Portaria n° 1.104-GM3/1964
pretendiam apenas, com caráter genérico, abstrato e impessoal,
reorganizar administrativamente o quadro efetivo da FAB, sem
apresentar qualquer mácula em seu conteúdo e sem
caracterizar ato de perseguição ou motivação exclusivamente
política”.

Ainda segundo informações da AGU:
“Vale registrar que, no caso paradigma, restou
comprovado administrativamente que o recorrido foi
considerado anistiado político apenas em razão da Portaria nº
1.104-GM3/1964, ou seja, tão somente em decorrência da
simples conclusão do tempo de serviço de oito anos no regime
castrense, '[sem] comprovação ou indicação de que [..] tenha
sofrido qualquer ato de perseguição por motivação política,
que justifique a sua condição'.
Consoante trecho do Voto nº 319/2012/GTI (Processo:
08802.011692.2001.59), observa-se que a vida militar do
recorrido transcorreu na mais absoluta normalidade, tendo
sido promovido e reengajado após a edição da Portaria nº
1.104-GM3/1964, recebendo, inclusive, elogios de seu superior
hierárquico:
26. Na referida análise preliminar, verificou-se que o
interessado foi incorporado à Aeronáutica em 01 de
outubro de 1964. Das folhas de alterações fornecidas pelo
Comando da Aeronáutica (fls. 08/11), verifica-se que o
interessado foi promovido à graduação de cabo após a
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edição da Portaria nº1.104/64. Seu licenciamento se deu
em 10 de outubro de 1972, por conclusão de tempo de
serviço.
27. Observa-se, do voto proferido (fls. 97/155) na
decisão pela concessão de anistia política, que não foram
analisados fatos que poderiam evidenciar e comprovar a
motivação política, como ato de exceção, ensejador do
desligamento do interessados dos quadros da Força Aérea
Brasileira.
28. Ao revés, infere-se que a vida militar do
interessado transcorreu na mais absoluta normalidade.
Ele foi, portanto, promovido e reengajado após a edição
da Portaria nº 1.104/64. Providência administrativa esta
que, vale lembrar, tem como uma de suas condições
básicas o 'bom comportamento militar e civil', além da
'aptidão profissional, espírito militar, atestados ou avaliados pelo
Comandante', nos termos do item 3.1.b e c da citada
portaria – cuja incidência revela-se inteiramente
incompatível com a invocada situação de um perseguido
político.
29. Além disso, observa-se também que ele foi
elogiado por seu superior, valendo transcrever os
seguintes elogios que consta de certidão funcional (fls. 9):
23 de março de 1972_ Consignado pelo 2º Tent. Int.
Neolino Ferreira, Diretor da Colônia de Férias, nos
seguintes termos: 'Pelo desempenho de suas funções no
transcurso da Colônia de Férias'. 22 de Junho de 1972
Consignado pelo EXmº Sr. Brig. Do AR _ Geraldo Labarthe
Lebre, comandante da AFA, nos seguintes termos: 'Pela
cooperação do AFA, nos seguintes termos: 'Pela
cooperação e interesse que demostra no seu trabalho'.
30. Dos documentos trazidos aos autos, bem como
dos argumentos de defesa apresentados, não se verifica a
comprovação ou indicação de que o interessado tenha
sofrido qualquer ato de perseguição por motivação
política, que justifique a sua condição de anistiado.
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A mesma situação foi verificada em diversos outros casos,
cujas declarações de anistia são objeto de processos de
anulação. Entre os ex-cabos anistiados da FAB, tem-se notícia
de promoções durante a vida militar e de registro de elogios.”

A Lei Maior, no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam
sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas
de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por
atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que
foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por
alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).
No caso, o ato de concessão das anistias malfere a ordem
constitucional, pois não se amolda ao figurino do art. 8º do ADCT, que
não agasalha os militares licenciados pelo decurso do tempo, situação que
não se reveste de motivação estritamente política.
Destaque-se que esta Corte firmou entendimento de que a “anistia
prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar
ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação
política”. Esse é o teor da orientação que restou consubstanciada no
enunciado nº 674 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal. Embora o verbete se refira às situações de expulsão,
sua razão de decidir alcança igualmente os militares que foram
licenciados das Força Armadas em razão do implemento do tempo de
serviço.
Ademais, é cediço na Suprema Corte que, diante de suspeitas de
ilegalidade, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular
seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da
segurança jurídica ou da confiança.
Esse poder de autotutela da Administração está em consonância com
as Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que enunciam:
“A administração pública pode declarar a nulidade dos
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seus próprios atos (Súmula 346).”
“A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula
473).”

Nesse ponto, assevero ser insubsistente o direito defendido na inicial
do mandado de segurança e reafirmado nas contrarrazões recursais, visto
ser impossível atribuir-se legitimidade a qualquer ato concessivo de
anistia sem observância dos requisitos jurídicos constitucionais, sob pena
de se transpor a ordem constitucional e de se caminhar de encontro aos
ditames preconizados pelo Estado Democrático de Direito.
O princípio da segurança jurídica, da óptica objetiva, obsta a
retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada. Do ângulo subjetivo, a segurança jurídica vela pela
confiança legítima, buscando preservar fatos pretéritos de evoluções
interpretativas, bem como conservar efeitos jurídicos de atos
considerados inválidos por qualquer razão. Em outras palavras, a
confiança legítima destina-se a resguardar as expectativas criadas por
indivíduos em relação a atos estatais.
Entretanto, o dever de guardar o princípio da segurança jurídica
pressupõe que o ato administrativo que se busca preservar não tenha sido
consumado em desacordo com a Lei Fundamental, sob pena de
subverter-se o primado da supremacia constitucional.
Com efeito, diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de
declaração de condição de anistiado, a Administração há de exercer seu
poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em
desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Registre-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
poder-dever de autotutela autoriza a Administração a proceder à revisão
da condição de anistiado político, não havendo que se falar em
13
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desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou em violação de direito
líquido e certo. Vide:
“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de
segurança. Anistia política. Portaria do Ministério da Justiça em
que se reconhece a condição do agravante de anistiado político.
Instauração de processo administrativo de revisão da portaria.
Alegação de omissão ilegal da autoridade apontada como
coatora no writ pelo não cumprimento da primeira portaria
editada. Não ocorrência. Não há direito líquido e certo à
reparação econômica decorrente do reconhecimento da
condição de anistiado político na hipótese de sobrevir processo
administrativo de revisão do ato declaratório de anistia.
Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A Corte possui
o entendimento de que inexiste direito líquido e certo à
reparação econômica decorrente do reconhecimento da
condição de anistiado político na hipótese de sobrevir
processo administrativo de revisão do ato declaratório de
anistia. Precedentes: RMS nº 26.596/DF, Primeira Turma,
Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/11/09; e RMS nº
26.025-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori
Zavascki, DJe de 3/8/15. 2. Não há que se falar em omissão
ilegal violadora de direito líquido e certo por parte da
autoridade apontada como coatora (Ministro de Estado da
Defesa) pelo não cumprimento do disposto na portaria do
Ministério da Justiça que concedera anistia ao impetrante,
porquanto sobreveio processo administrativo de revisão da
portaria de anistia. 3. Agravo regimental não provido” (RMS
26.761/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
18/9/17).
“EMBARGOS
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº
134/2011. REVISÃO DE ANISTIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Os embargos de declaração,
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com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão
monocrática do relator, devem ser conhecidos como agravo
regimental. Jurisprudência majoritária do STF. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no
sentido de que não viola direito líquido e certo a instauração
de procedimento de revisão de atos que concederam anistia
política. 3. Não é possível falar em ofensa ao art. 54 da Lei nº
9.784/1999, tendo em vista que a decadência 'pode ser afastada
caso configurada a má-fé do interessado, o que deve ser
analisado em procedimento próprio, com o respeito às
garantias da ampla defesa e do devido processo legal' (RMS
31.027 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes: RMS
31.059-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RMS 31.114-ED, Rel.ª
Min.ª Cármen Lúcia; RMS 31.045-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RMS
32.542-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, entre outros. 4. A
superveniente anulação da condição de anistiado político não
pode ser originariamente conhecida por esta Corte, em grau de
recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 31.062/DFED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/14).

Entendo, por conseguinte, não ser possível evocar o princípio da
segurança jurídica para amparar a impetração apresentada na origem,
uma vez que a matéria em questão está inserida na ordem constitucional,
a todos imposta de forma equânime.
No mais, nem mesmo o decurso do lapso temporal de 5 (cinco)
anos é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de
revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da
cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer
tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento
administrativo, com observância do devido processo, a má-fé do
beneficiário.
Logo, se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo
de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário”,
15
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porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em
premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois
em desconformidade com o art. 8º do ADCT.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que situações de flagrante
inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do
prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de
subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988.
Como já tive a oportunidade de consignar, não pode haver
usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da
Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto,
que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de
ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas (v.g. MS nº
30.016/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/4/14).
Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. ATO DE EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE DE
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE PERMUTA
REALIZADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988.
ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA
AUTOAPLICÁVEL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PARA
PROVIMENTO E REMOÇÃO EM ATIVIDADE NOTARIAL E
DE REGISTRO. INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE.
REVISÃO QUE NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL
PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. 1.(...) 2. A revisão de
atos eivados de flagrante inconstitucionalidade, como é o caso
do de outorga de delegação, sob a égide da Carta de 1988, sem
prévia realização de concurso de provimento ou de remoção,
não se sujeita ao prazo decadencial quinquenal previsto no art.
54 da Lei 9.784/1999. Precedentes. 3. Agravo regimental
conhecido e não provido” (MS nº 29.265/DF-AgR, Rel. Min.
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/2/17).
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“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATIVIDADE
NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO
PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL.
DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999.
INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS.
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA
IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.
SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA
APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA” (MS nº 28.279/DF,
Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de
29/4/11).”

Verifico, assim, que a matéria em questão está inserida na ordem
constitucional, sendo, por tal razão, insuscetível de decadência
administrativa.
De outro lado, o Supremo Tribunal Federal também já assentou em
julgados que a Portaria nº 1.104/64, por si, não constitui ato de exceção,
sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de
motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças
Armadas e a consequente concessão de anistia política. Vide:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR.
ANISTIA. PORTARIA 1.104/64
I – Cabo força Aérea brasileira licenciado por conclusão do
tempo de serviço, oito anos, na forma da portaria 1.104 não foi
demitido, portanto, da Força, por motivação político-ideológica.
Inocorrência de direito à anistia política.
II – recurso não provido.”
(RMS/DF nº 25.581, Segunda Turma, Rel. Ministro Carlos
Velloso, DJ de 16/12/05)
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ANISTIA POLÍTICA.
AERONÁUTICA.
ANULAÇÃO DA PORTARIA 2.396/2002. 1. HÁ EVIDÊNCIA
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NOS AUTOS DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO
ADMINISTRATIVO PARA ANULAÇÃO DA PORTARIA DO
RECORRENTE, TENDO SIDO OBSERVADAS AS REGRAS
PROCEDIMENTAIS PREVISTAS NA LEI 10.559/2002.
DESNECESSIDADE DE A COMISSÃO DE ANISTIA SE
MANIFESTAR PREVIAMENTE À ANULAÇÃO DE ATO DE
CONCESSÃO DE ANISTIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 346
E 473 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O
RECORRENTE ERA CABO QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE ATO
DE EXCEÇÃO À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA PORTARIA N.
1.104/1964. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº
25.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8/6/10, 1ª Turma, DJe de
1º/7/10).

Desse modo, reconheço o poder-dever da administração pública de
revisitar seus atos, em procedimento administrativo, com a observância
do devido processo legal, como uma manifestação da obrigação de velar
pela supremacia constitucional, princípio propulsor do Estado
Democrático de Direito.
É através do exercício da autotutela, nos casos de flagrante
inconstitucionalidade, que a Administração Pública exerce seu dever de
velar pelo princípio republicano.
Portanto, entendo que o ato administrativo que declarou o recorrido
anistiado político não é passível de convalidação pelo tempo, dada sua
manifesta inconstitucionalidade, uma vez que viola frontalmente o art. 8º
do ADCT.
Por fim, registro que a revisão das anistias no caso em exame se
refere exclusivamente àquelas concedidas aos cabos da Aeronáutica
com fundamento na Portaria nº 1.104 editada pelo Ministro de Estado
da Aeronáutica em 12 de outubro de 1964.
Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para,
reformando o acordão impugnado, denegar a segurança ao impetrante,
18
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ora recorrido, e proponho a seguinte tese:
“No exercício de seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica relativos à 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.”

É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
INCIDÊNCIAS AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Em relação aos oficiais, exatamente no governo Castelo Branco,
quando se estabeleceu o limite de permanência dos oficiais generais no
máximo em 12 anos, os registros da história e os próprios oficiais de hoje
reconhecem que tal medida foi e é extremamente importante para a não
politização das Forças Armadas. Os limites de permanência - máximo de
4 anos para oficial duas estrelas; máximo de 4 anos para três estrelas;
máximo de 4 anos para quem chega a 4 estrelas - vigoram até hoje.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9C78-2ED5-4E86-BDEE e senha 1A77-1D05-EBD2-333A

Supremo Tribunal Federal
Incidências ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 34 de 152

09/10/2019

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
INCIDÊNCIAS AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Como já tive a oportunidade de consignar em outros julgamentos,
não pode haver a usucapião de constitucionalidade. Um fato
incompatível com a Constituição, com o passar do tempo, não o torna
constitucional; senão, nós estaríamos a instituir a usucapião de
constitucionalidade para questões incompatíveis com o texto da
Constituição.
Quantas vezes nós já julgamos as questões dos cartórios aqui neste
Plenário e, reiteradamente - exatamente pelo princípio do concurso
público, por sua regra constitucional -, não aceitamos que aquele que já
está há muito tempo sem concurso público faça usucapião do cartório, da
constitucionalidade de ser cartorário? Mutatis mutandis, é o que temos
aqui, como um reforço de argumentação.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Sr. Presidente, tratase do Tema 839 da repercussão geral:
a) Possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação
direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando
decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999.
b) Saber se portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar
atende aos requisitos do art. 8º do ADCT.
In casu, trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela União e
pelo Ministério Público Federal em face de decisão do Superior Tribunal
de Justiça que concedeu mandado de segurança impetrado contra ato do
Ministro da Justiça.
Na origem, NEMIS DA ROCHA, ex-Cabo da Aeronáutica, impetrou
Mandado de Segurança em face da Portaria/MJ 1.960/2012, que anulou a
Portaria/MJ 2.340/2003, que lhe concedera anistia política.
Eis o teor das referidas Portarias:
“PORTARIA Nº 2.340, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2003.
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de
13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de
novembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento
proferido pela Terceira Câmara da Comissão de Anistia na
sessão realizada no dia 29 de Outubro de 2003, no
Requerimento de Anistia nº 2003.01.14507, resolve:
Declarar NEMIS DA ROCHA anistiado político,
reconhecendo a contagem de tempo de serviço, para todos os
efeitos, até a idade limite de permanência na ativa, assegurando
as promoções à graduação de Segundo-Sargento com os
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proventos da graduação de Primeiro-Sargento e as respectivas
vantagens, concedendo-lhe reparação econômica em prestação
mensal, permanente e continuada no valor de R$ 2.666,14 (dois
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e catorze centavos), com
efeitos financeiros retroativos a partir de 18.11.1997 até a data
do julgamento em 29.10.2003, totalizando 71 (setenta e um)
meses e 11 (onze) dias, perfazendo o total de R$ 190.416,26
(cento e noventa mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e
seis centavos), nos termos do artigo 1º, incisos I, II e III, da Lei
nº 10.559, de 14 de novembro de 2002.”
“PORTARIA Nº 1960, DE 5 DE SETEMBRO DE 2012.
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de
13 de novembro de 2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
Federal e no art. 53 da Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999,
resolve:
Art. 1º ANULAR a Portaria Ministerial nº 2340, de 9
dezembro 2003, que declarou Nêmis da Rocha anistiado
político, com fundamento no Voto nº 319/2012/GTI, decorrente
do procedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho
Interministerial, instituído pela Portaria Interministerial nº 134,
publicada no D.O.U. De 16 de fevereiro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação”.

Sustentou o impetrante, em suma, que:
(a) a Portaria nº 1.104-GM3/64, editada pelo Ministério da
Aeronáutica, reduziu o tempo máximo de serviço militar dos Cabos da
Força Aérea para 8 (anos) em retaliação aos movimentos políticos da
Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira (ACAFAB);
(b) a Comissão de Anistia, por meio da Súmula Administrativa nº
2002.07.0003, reconheceu que a Portaria nº 1.104-GM3/64 configurou ato
de exceção. Assim, com base nesse entendimento, foi editada a Portaria
MJ nº 2.340, declarando sua condição de anistiado político;
2
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(c) em 2012, a Portaria MJ nº 1960 anulou a Portaria MJ nº 2.340;
(d) transcorreu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a
União revisse o ato administrativo que lhe concedera a anistia política,
conforme § 1º do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999;
(e) o ato da autoridade impetrada não comprovou qualquer conduta
eivada de “má-fé” do impetrante, de forma que é inaplicável a parte final
do § 1º do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999;
(f) a Nota nº AGU/JD-1/2006, de 7/2/2006, e o Parecer nº
106/2010/DECOR/CGU/AGU, editados pela Advocacia-Geral da União
(que concluíram que a Portaria nº 1.104-GM3, de 12 de outubro de 1964,
do Ministério da Aeronáutica, por si só, não configura ato de exceção,
devendo cada caso ser avaliado individualmente) não são aptos a
interromper a decadência, visto que não foram editados por autoridade
administrativa competente (art. 54, § 2º, da Lei nº 9.784/1999) e são apenas
comunicações internas do órgão.
Conforme referido, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a
segurança, nos termos da seguinte ementa (fls. 15-16, Vol. 21):
“MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA
CONCEDIDA COM BASE NA PORTARIA 1.104-GM3/1964.
DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO. NOTAS E
PARECERES DA AGU QUE NÃO SE PRESTAM À
CARACTERIZAÇÃO DE MEDIDA IMPUGNATIVA NOS
TERMOS DO § 2º DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. MATÉRIA
EXAMINÁVEL NA VIA MANDAMENTAL. AFRONTA AO
ART. 8º DA CF/88. VIOLAÇÃO REFLEXA. PRECEDENTES DO
STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O poder-dever de a Administração rever seus próprios
atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito
ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação
de má-fé por parte do anistiado político, nos termos do previsto
no art. 54, caput, da Lei 9.784/99 c.c. 37, § 5º, da Constituição da
República, ou a existência de flagrante inconstitucionalidade.
2. Nos termos do art. 54, § 2º, da Lei 9.784/99, "Considera-
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se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade
do ato".
3. O conceito de "autoridade administrativa", a que alude
o § 2º do art. 54 da Lei de Processo Administrativo, não pode
ser estendido a todo e qualquer agente público, sob pena de
tornar inaplicável a regra geral contida no caput, em favor da
decadência.
4. Devem ser consideradas como "exercício do direito de
anular" o ato administrativo apenas as medidas concretas de
"impugnação à validade do ato", tomadas pelo Ministro de
Estado da Justiça – autoridade que, assessorada pela Comissão
de Anistia, tem competência exclusiva para decidir as questões
relacionadas à concessão ou revogação das anistias políticas,
nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei 9.784/99 c/c 10 e 12, caput,
da Lei 10.559/02.
5. As NOTAS AGU/JD-10/2003 e AGU/JD-1/2006 não se
enquadram na definição de "medida de autoridade
administrativa" no sentido sob exame, haja vista sua natureza
de pareceres jurídicos, de caráter facultativo, formulados pelos
órgãos consultivos, com trâmites internos, genéricos, os quais
não se dirigem, especificamente, a quaisquer dos anistiados sob
o pálio da Súmula Administrativa nº 2002.07.0003 da Comissão
de Anistia.
6. Não incide a ressalva inscrita na parte final do caput do
art. 54 da 9.784/99, pois não se fala, em momento algum, na
ocorrência de má-fé, vício que não pode ser presumido.
7. Hipótese em que a anulação da anistia foi promovida
quando já ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos,
restando consumada a decadência administrativa, nos termos
do caput do art. 54 da Lei 9.784/99.
8. A Portaria Interministerial MJ/AGU 134, de 15/2/11, que
instaurou procedimento de revisão das anistias, mesmo se
considerada hábil a afastar a decadência, não tem o condão de
reabrir o prazo decadencial já finalizado.
9. A questão sub judice, dirimida pelo Grupo de Trabalho
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instituído pela Portaria Interministerial MJ/AGU 134/11, não se
vincula a eventual inconstitucionalidade da Súmula
Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia, uma vez
que a definição de ato de exceção exclusivamente político,
previsto no art. 8º, caput, do ADCT, foi deixado a cargo da
legislação infraconstitucional, qual seja, da Lei 10.559/02.
10. Eventual equívoco da Comissão de Anistia ao editar a
Súmula Administrativa 2002.07.0003 importaria em mera ofensa
indireta à Constituição Federal, o que não desafia exame de
(in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e, muito
menos, por esta Corte. Precedentes do STF.
11. Precedentes: MS 18.728/DF, 18.606/DF, 18.682/DF e
18.590/DF (Rel. p/ ac. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
Primeira Seção, julgados em 10/4/13).
12. Hipótese em que, quando da publicação da
Portaria/MJ 1.960, em 6/9/12, ), ou, ainda, da Portaria
Interministerial/MJ/AGU 134, de 15/2/11, já havia transcorrido o
prazo decadencial, uma vez que a Portaria/MJ 2.340, que
concedeu a anistia, é de 9/12/03.
13. Segurança concedida para declarar a decadência do ato
que anulou a portaria anistiadora. Custas ex lege. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula
105/STJ. Agravo regimental do Impetrante prejudicado”.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
Irresignados, a União e o Ministério Público Federal interpuseram os
presentes Recursos Extraordinários, com base no artigo 102, III, “a”, da
Constituição Federal, ao fundamento de que o acórdão recorrido violou
os artigos 2º; 5º, II, XXXVI e LXIX; e 37, caput, da CF/1988; bem como o
artigo 8º do ADCT. Sustentam, em suma, que:
(a) é inaplicável o prazo decadencial do artigo 54, § 1º, da Lei nº
9.784/1999 em casos de violação à Constituição Federal, conforme já
decidido pelo Plenário desta CORTE nos autos do MS 28.279/DF (Rel.
Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011);
(b) a concessão de anistia política com base unicamente na Portaria
5
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nº 1.104/1964 do Ministério da Aeronáutica, sem analisar se, em cada caso
concreto, houve efetiva perseguição política, viola o artigo 8º do ADCT.
(c) a Súmula 674 desta CORTE veda a concessão de anistia política a
militares expulsos com base em legislação ordinária, ainda que em razão
de atos praticados por motivação política;
(d) a Nota nº AGU/JD-1/2006, de 7/2/2006, e o Parecer nº
106/2010/DECOR/CGU/AGU são medidas aptas a impugnar a validade
das anistias concedidas com fundamento na Portaria 1.104 GM3/1964,
representando, portanto, ato de autoridade administrativa competente
que interrompe o prazo decadencial;
(e) a Súmula Administrativa nº 2002.07.0003, da Comissão de
Anistia, que considerou que todos os ex-Cabos da Aeronáutica que
houvessem sido licenciados, ao completar oito anos de tempo de serviço militar
previsto na Portaria nº 1.104-GM3/64, baixada pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica, que limitou o tempo de serviço militar, como Cabo, a 8 (oito) anos,
seria tido como atingido por “ato de exceção de natureza exclusivamente
política”, incorreu em violação à Constituição Federal, visto que
considerou a Portaria nº 1.104-GM3/64 como único motivo para a
concessão de anistia, sem, todavia, verificar se, em cada caso concreto,
houve efetiva perseguição política;
(f) o impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito à anistia,
consequentemente, a aferição de efetiva perseguição política demandaria
dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança,
importando em violação ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal.
Em contrarrazões ao Recurso Extraordinário interposto pela União, o
recorrido alegou (a) a ilegitimidade do Advogado da União que
subscreveu o Recurso Extraordinário, haja vista sua incapacidade
postulatória perante o Superior Tribunal de Justiça; (b) inexistência de
repercussão geral da matéria. Assinala que o Ministério Público Federal,
em caso análogo (RMS nº 31.841/DF), sustentou a ocorrência de
decadência do ato que concedera anistia política.
Nas contrarrazões ao Apelo Extremo interposto pela ProcuradoriaGeral da República, o recorrido alegou (a) ausência de
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prequestionamento; (b) ausência de repercussão geral da matéria; (c)
necessidade de exame da legislação infraconstitucional; (d) conformidade
do acórdão recorrido com a jurisprudência pacífica desta CORTE, no
sentido de que as revisões de anistia devem obediência ao prazo
decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999; (e) a necessidade
do reexame do acervo fático-probatório; (f) ser o Recurso Extraordinário
incabível ante o não enquadramento nas hipóteses constantes do artigo
102, III, da Constituição Federal. Por fim, assevera que a Nota nº AGU/JD1/2006, de 7/2/2006, diz respeito a comunicações internas e não se insere no
conceito de qualquer medida que importe impugnação à validade do ato de anistia
política.
Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo
provimento dos Recursos Extraordinários (Vol. 55).
O Relator, ilustre Min. DIAS TOFFOLI, indeferiu o pedido da União
de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre assunto
semelhante ao destes autos (Vol. 178).
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade,
passo à análise do mérito.
(i) Da violação ao artigo 8º do ADCT:
Uma das formas de prejudicar aqueles que tinham comportamento
incompatível com o regime militar era a demissão de seus cargos
(públicos ou privados).
Dessa forma, após a redemocratização do país, foi necessária a
criação de uma “Justiça de Transição”, com o escopo de reparar os danos
causados às pessoas atingidas pelos atos de exceção e promover a
reconciliação do governo com a sociedade. Assim, conforme esclarece
PAUL VAN ZYL, Vice-presidente do International Center for Transitional
Justice (EUA):
“...os estados têm o dever de fornecer reparações às
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vítimas de graves violações dos direitos humanos. Essa
reparação pode assumir diferentes formas, entre as quais se
encontram a ajuda material (v.g. pagamentos compensatórios,
pensões, bolsas de estudos e bolsas), assistência psicológica (v.g.
aconselhamento para lidar com o trauma) e medidas simbólicas
(v.g. monumentos, memoriais e dias de comemoração
nacionais)”. (Promovendo a Justiça Transicional em sociedades pósconflito. Revista anistia política e justiça de transição. Pag. 36,
disponível
em
https://justica.gov.br/central-deconteudo/anistia/anexos/2009revistaanistia01.pdf/view)

Nesse contexto, a anistia política, prevista no texto constitucional
(art. 8º do ADCT) e regulamentada pela Lei 10.559/2002, representa
importante instrumento de reparação para aqueles que sofreram
perseguição durante o regime ditatorial.
In casu, sustenta o impetrante, ex-cabo da Força Aérea, que faz jus à
concessão de anistia política, tendo em vista que a Portaria nº 1.104-GM3,
de 12 de outubro de 1964, editada pelo Ministério da Aeronáutica,
reduziu para 8 (oito) anos o tempo máximo de serviço militar dos Cabos
da Força Aérea. Dessa forma, quando atingido o tempo-limite, os Cabos
eram excluídos da corporação.
Diante dos fatos, a Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da
Justiça, criada pela Lei 10.559/2002 com o objetivo de analisar os
requerimentos e assessorar o Ministro da Justiça, editou a Súmula
Administrativa 2002.07.0003.
Tal enunciado considerou a Portaria nº 1.104-GM3 ato de exceção,
pois representou retaliação aos movimentos da Associação dos Cabos da
Força Aérea Brasileira - ACAFAB.
Desde então, foram deferidos milhares de pedidos de anistia a exCabos da Aeronáutica - muitos deles, inclusive, analisados em bloco.
Sustentam os recorrentes que a concessão de anistias fundadas
exclusivamente na Portaria nº 1.104-GM3, destituídas de qualquer
comprovação fática de perseguição política individual, relativamente a
cada militar, viola o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais
8
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Transitórias, segundo o qual:
“Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de
setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição,
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares,
aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864,
de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na
inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que
teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas leis e
regulamentos vigentes, respeitadas as características e
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e
militares e observados os respectivos regimes jurídicos”.

Inicialmente, convém registrar que, quanto aos ex-Cabos que
ingressaram na Força Aérea após a edição da Portaria nº 1.104-GM3, de
12 de outubro de 1964, esta SUPREMA CORTE consolidou o
entendimento de que não têm direito à anistia política, haja vista que, por
ser norma preexistente, não há que se falar em ato de exceção (RMS
25.642 AgR/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de
7/8/2009; AI 743.993 AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, DJe de 18/9/2013).
O presente caso, contudo, traz situação jurídica diversa. Aqui, o
objeto da discussão é verificar se todos os ex-Cabos da Aeronáutica, que
ingressaram antes da edição da Portaria nº 1.104-GM3, de 12 de outubro
de 1964, têm direito à concessão de anistia política com base unicamente
nesta norma, independentemente da efetiva comprovação de perseguição
política em cada caso concreto.
Pois bem: o artigo 8º do ADCT prevê que deve ser concedida anistia
política àqueles que “foram atingidos por atos de exceção”.
Ora, conforme o próprio texto constitucional, a motivação
exclusivamente política é requisito essencial ao reconhecimento do direito
à anistia política, de forma que a perseguição deve ser comprovada em
9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B179-8E6B-72C7-7B0E e senha 0137-88D4-BFC5-6B03

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 44 de 152

RE 817338 / DF
cada caso concreto.
Logo, ao reputar, genericamente, que a Portaria nº 1.104-GM3/1964
configura ato de exceção, a Súmula Administrativa nº 2002.07.0003, da
Comissão de Anistia, reconheceu que mais de 2.500 ex-Cabos da
Aeronáutica fazem jus à concessão de anistia política, sem que fosse
verificado, em cada caso, se esses ex-Militares efetivamente sofreram
qualquer tipo de perseguição política.
Há, portanto, clara violação ao texto constitucional, pois apenas uma
análise da situação fática de cada militar poderia determinar a ocorrência
de violação a direitos humanos.
Note-se, ainda, que, conforme levantamento trazido os autos pelo
Ministério Público Federal, a concessão de anistia política aos ex-Cabos
da Aeronáutica com base unicamente na Portaria 1.104-GM3/1964 tem o
condão de causar prejuízo bilionário aos cofres públicos, principalmente
quando levado em consideração o pagamento retroativo.
Dessa forma, com o escopo de reparar abusos eventualmente
cometidos na concessão de anistia política, o artigo 17 da Lei nº
10.559/2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, prevê que:
“Comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram
a declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e
direitos assegurados por esta Lei será o ato respectivo tornado
nulo pelo Ministro de Estado da Justiça, em procedimento em
que se assegurará a plenitude do direito de defesa, ficando ao
favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda Nacional pelas
verbas que houver recebido indevidamente, sem prejuízo de
outras sanções de caráter administrativo e penal”.

Assim, a Portaria/MJ nº 2.340, de 9 de dezembro de 2003, que
concedeu a anistia ao impetrante, foi legitimamente considerada nula
pela Portaria/MJ nº 1960, de 5 de setembro de 2012, haja vista a não
comprovação dos preenchimentos dos pressupostos legais e
10
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constitucionais ensejadores do direito à declaração de condição de
anistiado.
Nesse sentido, já se manifestou esta CORTE:
“EMENTA.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. LEI 10.559/2002. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de revisão de
anistia concedida com fundamento na Lei 10.559/2002. II –
Agravo a que se nega provimento” (RMS 31111 AgR/DF, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02-042012).

(ii) Da não aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 54 da
Lei 9.784/1991 na hipótese de ato eivado de inconstitucionalidade:
Por fim, o acórdão recorrido concedeu a segurança, ao fundamento
de que, quando da edição da Portaria/MJ nº 1960/2012, já havia
transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a
Administração Pública pudesse anular a Portaria/MJ nº 2.340/2003.
Quanto à matéria, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA
CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art.
54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente
inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na
Constituição Federal (MS 29.082 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 29.317 AgR, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; MS 29.895
AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe de 6/9/2018; MS 29.496 ED-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2018; MS
29.021 ED-AgR, Redator p/ o Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, DJe de 16/2/2018; MS 29.083 ED-ED-AgR, Redator p/ o Acórdão
11
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Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017; MS 29.032 EDAgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS
29.557, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2016;
MS 27.909 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de
10/2/2015).
Desse modo, tem sido refutada, de maneira expressa, a pretensão de
retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico
perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação
consolidada em desrespeito à própria ordem constitucional de 1988.
Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e,
consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade
flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois,
como ressaltado pelo eminente Decano deste TRIBUNAL, Min. CELSO
DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração
de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico,
ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de
fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS
21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/2006).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos Recursos
Extraordinários para denegar a ordem de mandado de segurança.
Por fim, sugiro a seguinte tese, na ordem em que colocados os
assuntos na descrição do Tema 839:
(a) Não se aplica o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9.784/1999 quando
evidenciada violação direta ao texto constitucional.
(b) a Portaria 1.104-GM3/1964, editada pelo Ministério da Aeronáutica,
que reduziu para 8 (oito) anos tempo máximo de prestação de serviço militar, não
configura, por si só, ato de exceção, de modo que a perseguição política sofrida
por ex-Cabo da Aeronáutica durante o Regime Militar precisa ser comprovada
em cada caso concreto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente,
eminentes Pares, principio saudando Vossa Excelência, Presidente, neste
feito, na condição de Relator do Recurso Extraordinário 817.338, pelo
relatório e voto que Vossa Excelência traz à colação com exame, como
sempre, acutíssimo diante de um tema sensível como esse, no que votou
Vossa Excelência pelo provimento de ambos os recursos extraordinários,
agora já acompanhado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes.
Também cumprimento a Advogada e os Advogados que assomaram
à tribuna pelas sustentações orais, sempre escorreitas.
Adoto, Senhor Presidente, como razão de decidir o relatório
apresentado por Vossa Excelência, portanto, vou me escusar de voltar aos
fatos, porque os fatos que temos são os que aqui estão postos para
apreciação. E, como obviamente ver-se-á, também supero a preliminar
que foi suscitada para examinar o mérito de ambos os recursos
extraordinários.
E, por isso, adentrando à matéria de fundo, vê-se que, em síntese,
está-se diante de uma irresignação em face de portaria editada pelo
Ministério da Justiça, que anulou o ato que reconheceu a condição de
anistiado do impetrante, eis que, na origem, trata-se de mandado de
segurança. E tudo isso traz à luz o art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e a Lei 10.559, de 2002.
Três parecem-me ser os questionamentos a serem respondidos: o
primeiro, a Portaria 1.104, de 1964, consiste em ato de motivação
exclusivamente política? segundo, se houve transcurso de prazo
decadencial nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99; e, por último, em
terceiro lugar, se transcorre prazo decadencial em face de ato que se alega
ser flagrantemente inconstitucional, cabendo verificar se há tal
inconstitucionalidade no caso.
Senhor Presidente, peço vênia a Vossa Excelência para dissentir, mui
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respeitosamente, da vossa conclusão, agora acompanhado do Ministro
Alexandre de Moraes. Vou manter-me na linha da análise que já fiz da
matéria no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 31.841, que
relatei quando estava na Primeira Turma desta Corte, e no Mandado de
Segurança 31.853, em sede de agravo regimental, que foi julgado pela
Segunda Turma. Eu tive oportunidade, portanto, de votar essa matéria na
Primeira Turma, na Segunda Turma e agora no Plenário.
Por isso, vou manter-me coerente com o voto que proferi, o que,
como já se percebe - vou apenas fundamentar -, levo-me, com o devido
respeito à compreensão de Vossa Excelência na condição de Relator e do
eminente Ministro Alexandre de Moraes, a concluir pelo desprovimento
de ambos os apelos extraordinários, e, em seguida, passo a expor a síntese
da fundamentação dessa conclusão.
Para responder àquela primeira questão, reproduzo as
compreensões que tive nos casos que mencionei. E, diante do que alega o
impetrante, a sua condição de anistiado político em virtude da Portaria
1.104/1964, com a extensão de todos os direitos e reparações financeiras
advindos desse reconhecimento, sustenta que, uma vez que a Portaria
concessiva da condição de anistiado data de 2003, e a anulação ocorreu
apenas em 2012, transcorreu há muito o prazo legal de cinco anos para
anulação do ato.
De outra parte, os recorrentes sustentam ter havido causa obstativa à
fluência desse prazo - eu vou examinar esta alegada causa -, além de
imputar à circunstância a nulidade, que não pode ser convalidada pela
passagem do tempo.

2
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL

VOTO VOGAL

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Trata-se de recursos
extraordinários interpostos por União e Ministério Público Federal, em
face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de
mandado de segurança, concedeu a segurança pleiteada a fim de declarar
a decadência do ato que anulou a portaria que reconheceu a condição de
anistiado ao Sr. Nemis da Rocha.
Na origem, pretende o Impetrante por meio deste writ a anulação da
Portaria nº 1.960/2012, do Ministro de Estado da Justiça, que revogou a
anistia que lhe fora concedida. Sustenta ter ingressado na Aeronáutica
antes da edição da Portaria nº 1.104/1964, ato este que determinou o
licenciamento dos cabos com mais de oito anos de serviço militar, em
contrariedade ao regramento vigente antes do período ditatorial.
Afirma que referida Portaria foi considerada pela Comissão de
Anistia como um ato de exceção de natureza exclusivamente política,
autorizando, desta forma, o reconhecimento da condição de anistiado do
Impetrante e de outros ex-cabos da Aeronáutica em situação semelhante.
Assim, a anistia foi-lhe reconhecida pela Portaria nº 2.340, de 09 de
dezembro de 2003, passando a receber indenização mensal.
Aduz que em 16 de fevereiro de 2011 foi publicada a Portaria
Interministerial nº 134, editada pelo Ministro da Justiça e pelo AdvogadoGeral da União, instituindo Grupo de Trabalho para revisar as portarias
de concessão de anistia, concedidas unicamente com fundamento na
Portaria nº 1.104/1964. No caso específico do Impetrante, o Grupo de
Trabalho proferiu o Voto nº 319/2012-GTI, opinando pela anulação da
portaria que lhe reconhecera a condição de anistiado, o que foi acatado
pelo Ministro da Justiça, que editou a Portaria nº 1.960/2012 com a
finalidade de anular a anistia concedida pela Portaria nº 2.340/2003.
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Sustenta o Impetrante, em síntese: (i) que houve violação do devido
processo legal e da ampla defesa; (ii) houve o decurso do prazo
decadencial para a anulação do ato administrativo de concessão da
anistia; (iii) inexiste medida administrativa impugnadora da validade das
Portarias antes da edição do ato coator; (iv) incompetência do Grupo de
Trabalho Interministerial para analisar questões afetas à anistia política;
(v) apenas o Ministro da Justiça é competente, de forma exclusiva, para a
concessão, revisão ou anulação de anistias políticas; (vi) impossibilidade
de que nova interpretação conferida pela Administração seja aplicada
retroativamente, a teor do disposto no artigo 2º, parágrafo único, inciso
XIII da Lei nº 9.784/1999. Pugnou pela concessão de medida liminar, para
a suspensão dos efeitos da Portaria nº 1.960/2012, e no mérito, a concessão
da ordem para a anulação do referido ato, com a restauração da Portaria
que reconheceu sua condição de anistiado político.
No julgamento do feito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça concedeu a segurança pleiteada, em acórdão com a seguinte
ementa:
“MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA
CONCEDIDA COM BASE NA PORTARIA 1.104-GMS/1964.
DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO. NOTAS E
PARECERES DA AGU QUE NÃO SE PRESTAM À
CARACTERIZAÇÃO DE MEDIDA IMPUGNATIVA NOS
TERMOS DO § 2º DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. MATÉRIA
EXAMINÁVEL NA VIA MANDAMENTAL. AFRONTA AO
ART. 8º DA CF/88. VIOLAÇÃO REFLEXA. PRECEDENTES DO
STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O poder-dever de a Administração rever seus próprios
atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito
ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação
de má-fé por parte do anistiado político, nos termos do previsto
no art. 54, caput, da Lei 9.784/99 c.c. 37, § 5º, da Constituição da
República, ou a existência de flagrante inconstitucionalidade.
2. Nos termos do art. 54, § 2º, da Lei 9.784/99, "Considerase exercício do direito de anular qualquer medida de
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autoridade administrativa que importe impugnação à validade
do ato".
3. O conceito de "autoridade administrativa", a que alude
o § 2º do art. 54 da Lei de Processo Administrativo, não pode
ser estendido a todo e qualquer agente público, sob pena de
tornar inaplicável a regra geral contida no caput, em favor da
decadência.
4. Devem ser consideradas como "exercício do direito de
anular" o ato administrativo apenas as medidas concretas de
"impugnação à validade do ato", tomadas pelo Ministro de
Estado da Justiça – autoridade que, assessorada pela Comissão
de Anistia, tem competência exclusiva para decidir as questões
relacionadas à concessão ou revogação das anistias políticas,
nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei 9.784/99 c/c 10 e 12, caput,
da Lei 10.559/02.
5. As NOTAS AGU/JD-10/2003 e AGU/JD-1/2006 não se
enquadram na definição de "medida de autoridade
administrativa" no sentido sob exame, haja vista sua natureza
de pareceres jurídicos, de caráter facultativo, formulados pelos
órgãos consultivos, com trâmites internos, genéricos, os quais
não se dirigem, especificamente, a quaisquer dos anistiados sob
o pálio da Súmula Administrativa nº 2002.07.0003 da Comissão
de Anistia.
6. Não incide a ressalva inscrita na parte final do caput do
art. 54 da 9.784/99, pois não se fala, em momento algum, na
ocorrência de má-fé, vício que não pode ser presumido.
7. Hipótese em que a anulação da anistia foi promovida
quando já ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos,
restando consumada a decadência administrativa, nos termos
do caput do art. 54 da Lei 9.784/99.
8. A Portaria Interministerial MJ/AGU 134, de 15/2/11, que
instaurou procedimento de revisão das anistias, mesmo se
considerada hábil a afastar a decadência, não tem o condão de
reabrir o prazo decadencial já finalizado.
9. A questão sub judice, dirimida pelo Grupo de Trabalho
instituído pela Portaria Interministerial MJ/AGU 134/11, não se
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vincula a eventual inconstitucionalidade da Súmula
Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia, uma vez
que a definição de ato de exceção exclusivamente político,
previsto no art. 8º, caput, do ADCT, foi deixado a cargo da
legislação infraconstitucional, qual seja, da Lei 10.559/02.
10. Eventual equívoco da Comissão de Anistia ao editar a
Súmula Administrativa 2002.07.0003 importaria em mera ofensa
indireta à Constituição Federal, o que não desafia exame de
(in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e, muito
menos, por esta Corte. Precedentes do STF.
11. Precedentes: MS 18.728/DF, 18.606/DF, 18.682/DF e
18.590/DF (Rel. p/ ac. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
Primeira Seção, julgados em 10/4/13).
12. Hipótese em que, quando da publicação da
Portaria/MJ 1.960, em 6/9/12, ), ou, ainda, da Portaria
Interministerial/MJ/AGU 134, de 15/2/11, já havia transcorrido o
prazo decadencial, uma vez que a Portaria/MJ 2.340, que
concedeu a anistia, é de 9/12/03.
13. Segurança concedida para declarar a decadência do ato
que anulou a portaria anistiadora. Custas ex lege. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula
105/STJ. Agravo regimental do Impetrante prejudicado.”

Inconformada, a União interpôs recurso extraordinário, alegando
violação ao contido no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, bem como aos arts. 2º, 5º, incisos II, XXXVI e LXIX e 37,
caput, da Constituição Federal. Alega a recorrente, em síntese: (i)
inaplicabilidade da incidência de decadência aos casos de flagrante
inconstitucionalidade como o presente, no qual se afrontou o disposto no
artigo 8º do ADCT; (ii) existência de ato de conteúdo específico apto a
interromper o transcurso do prazo decadencial para impugnação do ato
viciado; (iii) violação ao princípio da isonomia e da imprescritibilidade do
ressarcimento ao erário; (iv) violação ao princípio da separação de
poderes, legalidade, e inexistência de direito líquido e certo a amparar no
caso.
4
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Também recorre o Ministério Público Federal, o qual, além de
reiterar os argumentos já suscitados pela União, acresce os seguintes
fundamentos: (i) a anistia é assegurada pelo texto constitucional apenas
àqueles demitidos por motivação exclusivamente política; (ii) caracterizase a má-fé na alegação de falso fundamento para a concessão de anistia
aos cabos atingidos pela Portaria nº 1.104/1964, pois tal ato não se revela
como suficiente a caracterizar a motivação exclusivamente política do
licenciamento da praça; (iii) a Nota AGU/JD-1/2006 prestou-se a
interromper o transcurso do prazo decadencial quinquenal que possui a
Administração para rever seus atos.
Requerem os recorrentes, assim, a reforma do acórdão prolatado
pelo STJ.
O Impetrante apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção
do acórdão guerreado.
O i. Relator, Min. Dias Toffoli, propôs o reconhecimento de
repercussão geral da temática, tendo obtido os votos necessários em
Plenário Virtual, tendo o julgado a seguinte ementa:
“Direito Constitucional e Administrativo. Segurança
concedida para declarar a decadência de ato da Administração
por meio do qual se anulou portaria anistiadora. Análise quanto
à existência ou não de frontal violação do art. 8º do ADCT.
Julgamento de tese sobre a possibilidade de um ato
administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto
constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando
decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99.
Matéria dotada de repercussão econômica e jurídica. Questões
suscetíveis de repetição em inúmeros processos. Repercussão
geral reconhecida.”

Foram admitidos como amici curiae a Associação Democrática e
Nacionalista de Militares/ADNAM, a Associação de defesa dos Direitos e
Pró-Anista, Entidade Nacional dos Civis e Militares Aposentados e da
Reserva/ACIMAR e a Associação dos Anistiados do Nordeste/ASANE.
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A Procuradoria-Geral da República ofertou Parecer pugnando pelo
provimento de ambos os recursos:
“Recurso extraordinário com repercussão geral admitida
pelo Plenário Virtual do STF. Mandado de segurança. Anistia
de cabo da Aeronáutica, excluído daquela força, com
fundamento na Portaria 1.104/1964. Ausência de ato de exceção.
Violação do art. 8º do ADCT. Anulação de ofício pelo Ministro
da Justiça. Concessão da ordem pelo STJ com fundamento no
art. 54 da Lei 9.784/1999.
O acórdão recorrido desafia o entendimento firmado em
diversos precedentes do STF, no sentido de que o prazo
decadencial do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se aplica à anulação
de ato contrário à Constituição; no caso, ao art. 8º do ADCT:
interpretação conforme do dispositivo legal mencionado.
Parecer pelo provimento do recurso.”

É, em síntese, breve relatório da questão tratada nos autos.
Adentrando desde logo à matéria de fundo, trata o presente writ de
irresignação em face de Portaria editada pelo Ministro de Estado da
Justiça, que anulou a Portaria que reconheceu a condição de anistiado do
Impetrante, nos termos do artigo 8º do ADCT e da Lei nº 10.559/2002.
A repercussão geral da matéria foi reconhecida e, nos termos do voto
do i. Relator do feito, três são os questionamentos a serem respondidos
por meio da presente lide: 1. se a Portaria nº 1.104/1964 consiste em ato de
motivação exclusivamente política; 2. se houve o transcurso do prazo
decadencial disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999; 3. se transcorre
prazo decadencial em face de ato flagrantemente inconstitucional.
Efetivamente, já analisei a matéria nos Recursos Ordinários em
Mandado de Segurança de nºs. 31.841, julgado pela Primeira Turma desta
Corte, e 31.853-AgR, julgado pela Segunda Turma desta Casa, ambos à
unanimidade.
Em análise das questões trazidas no presente feito, não antevejo
razões para a alteração de meu entendimento, motivo pelo qual desde já
consigno voto pelo desprovimento de ambos os apelos extraordinários.
6
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De fato, o nó górdio do mandamus que ora se analisa centra-se em
saber se houve o transcurso do prazo decadencial para que a
Administração anule o ato administrativo de reconhecimento ao
Impetrante da condição de anistiado político, em virtude da Portaria nº
1.104/64 da Aeronáutica, com a extensão de todos os direitos e reparações
financeiras advindos desse reconhecimento.
Nesse sentido, sustenta o Impetrante que, uma vez que a Portaria
concessiva da condição de anistiado data do ano de 2003, e a efetiva
anulação ocorreu apenas no ano de 2012, já de há muito transcorreu o
prazo legal de cinco anos para a anulação do ato. De outra parte,
sustentam os recorrentes ter havido causa obstativa à fluência desse
prazo fatal, além de imputar à circunstância nulidade que não pode ser
convalidada pela passagem do tempo.
De acordo com os documentos juntados aos autos, além de
referenciados nos diversos memoriais trazidos pelas partes e pelos amici
curiae, a Portaria nº 1.104/1964, editada pela Aeronáutica dentro do
contexto do governo militar, veio a modificar as condições para o
engajamento e reengajamento dos cabos, de modo a evitar que aqueles
que não fossem promovidos ao Oficialato pelas vias ordinárias não
pudessem permanecer nas fileiras da Corporação, devendo ser
licenciados ao atingir oito anos de serviço militar, antes, portanto, de
alcançar os nove anos de serviço necessários à aquisição da estabilidade.
Referido ato normativo revogou a Portaria nº 570/1954, por meio da
qual os cabos possuíam a legítima expectativa de permanecer prestando
serviços junto à Força Aérea Brasileira, dada a possibilidade de sucessivos
engajamentos e reengajamentos até o alcance da idade necessária para a
reforma.
A controvérsia instaurada junto à Administração Federal reside no
questionamento quanto à natureza de ato de exceção de natureza
exclusivamente política, apto a subsidiar pedidos de anistia política por
parte de ex-cabos que se afirmam prejudicados pelo ato normativo.
A Comissão de Anistia, instaurada junto ao Ministério da Justiça
com a função de assessoramento do Ministro nas decisões acerca das
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concessões das anistias (artigo 12 da Lei nº 10.559/2002), após debates
acerca da efetiva intenção administrativa ao expedir a Portaria nº
1.104/1964, constatou a motivação de evitar a formação de lideranças
entre os cabos que pudessem contestar o novo regime, já que a orientação
predominante entre a categoria era de apoio ao governo deposto,
editando a Súmula Administrativa nº 2002.07.003, no seguinte sentido:
“A Portaria nº 1.104, de 12 de outubro de 1964, expedida
pelo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, é ato de
exceção, de natureza exclusivamente política”.

Com base nesse entendimento, diversas anistias foram concedidas a
ex-cabos da Aeronáutica, inclusive ao Impetrante, que obteve, por meio
da Portaria nº 1.918, de 25 de novembro de 2003, o reconhecimento da sua
condição de anistiado político.
O ora Impetrante foi licenciado da Força Aérea Brasileira com
fundamento na Portaria nº 1.104/64, editada após seu ingresso na carreira
militar, pelo alcance do prazo para permanência no serviço. Com base
nesses fatos, foi-lhe concedida a anistia política no ano de 2003.
Contudo, o posicionamento da Comissão de Anistia passou a ser
objeto de questionamento dentro dos Ministérios da Justiça e da Defesa,
culminando em Notas Técnicas e Pareceres opinando pela revisão das
anistias já concedidas. Destaque-se, dentre eles, a Nota AGU/JD-1/2006,
por meio da qual a Advocacia-Geral da União sustenta que “a revisão das
análises implementadas exclusivamente com base na data de ingresso os quadros
da Força Aérea Brasileira, mostra-se adequada e justa a fim de se evitar que
decisões administrativas carentes de fundamentação, praticadas com base em
análises superficiais, sujeitem a União a questionamentos judiciais e a prejuízos
patrimoniais e morais”.
Nada obstante, somente em 2011, o Ministro da Justiça, atendendo
ao contido na Nota AGU/JD-10/2003, Nota AGU/JD-1/2006, Nota
DECOR/CGU/AGU 279/2009 e Parecer 106/2010/DECOR/CJU/AGU,
determinou a instauração de Grupo de Trabalho destinado à promoção
de revisão das portarias nas quais se reconheceu a condição de anistiados
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com fundamento na Portaria 1.104/64, por meio da Portaria
Interministerial nº 134, de 15 de fevereiro de 2011.
Instaurado processo administrativo em face do Impetrante,
sobreveio Voto nº 319/2012 (eDOC 1, fls. 60-69), opinando pela anulação
do ato de concessão da anistia, pela falsidade de seus motivos (art. 17 da
Lei nº 10.559/2002), uma vez que a Portaria nº 1.104/1964 não seria ato de
exceção de motivação exclusivamente política, e o fato de o anistiado ter
sido reengajado já na vigência do ato normativo demonstraria a
inexistência de perseguição política individual em relação a ele.
Acatando o Voto, o Ministro da Justiça, por meio da Portaria nº
1.960, de 05 de setembro de 2012, anulou a Portaria Ministerial nº
2.340/2003, que declarou a condição de anistiado de Nemis da Rocha.
Traçado o escorço fático necessário à compreensão da controvérsia, é
de relevo anotar que a presente lide diferencia-se de outra bastante
comum nesta Corte, a qual diz respeito à possibilidade de instauração de
processo administrativo com a finalidade de revisão das anistias
concedidas com base na Portaria nº 1.104/64 da Aeronáutica. Nessas
hipóteses, o entendimento deste tribunal é pacífico no sentido de inexistir
ilegalidade na Portaria Interministerial nº 134/2011, pois somente no
curso regular dos processos administrativos será possível demonstrar a
existência de causas obstativas do transcurso do prazo decadencial
previsto pelo artigo 54 da Lei nº 9.784/99, estando ausente, nesse
momento, qualquer violação a direito líquido e certo dos anistiados.
No entanto, a hipótese que aqui se coloca é distinta. Uma vez
finalizado o processo administrativo, a autoridade apontada como
coatora decidiu pela anulação da Portaria concessiva da condição de
anistiado ao Impetrante, acarretando como consequência a perda do
direito à percepção de benefício de prestação continuada a que
mensalmente fazia jus.
Diversa a hipótese fática, coloca-se aqui, a toda evidência, o
problema da decadência administrativa, que poderia obstar o direito da
Administração de revisar os atos que geraram efeitos aos administrados,
passados cinco anos do reconhecimento desse direito.
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E, bem analisando a controvérsia, entendo não assistir razão aos
recorrentes, tendo restado configurada a decadência do direito de
anulação do ato administrativo de concessão da anistia política, na
hipótese ora analisada.
O conteúdo do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 estabelece apenas duas
causas de interrupção do transcurso do prazo decadencial:
“Art. 54. 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 .
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de
decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer
medida de autoridade administrativa que importe
impugnação à validade do ato”.

Logo, há de se perquirir acerca: (i) da má-fé do Impetrante – dos
demais anistiados na mesma condição – ao requerer o reconhecimento da
anistia política; (ii) da existência de medida de autoridade administrativa
apta a configurar impugnação à validade do ato.
Quanto a má-fé do Impetrante, não há nos autos nenhuma prova,
pela Administração, de sua efetiva ocorrência, nem menção ao fato no
Voto nº 319/2012.
O motivo para a anulação do ato de concessão da anistia política foi
a mudança na interpretação do Ministério da Justiça acerca da natureza
da Portaria nº 1.104/64, e não eventual conduta maliciosa imputável ao
Impetrante.
Logo, se não se cogita de má-fé no requerimento de reconhecimento
da condição de anistiado político, a causa interruptiva contida na parte
final do caput do artigo 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica ao caso ora sob
debate.
De outra parte, quanto ao contido do §2º do citado dispositivo,
sustenta a União, ora Recorrida, que a Nota AGU/JD-1/2006 presta-se a
10
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figurar como “medida de autoridade administrativa que importe impugnação à
validade do ato”, de modo a obstaculizar a passagem do prazo quinquenal
para a anulação do ato administrativo favorável ao Impetrante.
Nesse ínterim, o Parecer da Procuradoria-Geral da República
prolatado nos autos de RMS nº 31.841 bem delineia a questão:
“Está visto que a anulação da anistia se deu bem depois
dos 5 anos da sua concessão ao impetrante. Da mesma forma,
está assentado que o recorrente não se portou com má-fé
perante a Administração. A segurança, assim, somente pode
deixar de ser deferida se a Nota AGU/JD/1-2006 for tida como
suficiente para vencer a decadência.
A Nota está reproduzida nos autos (e-STJ fls. 142/186) e
inicia informando que resultou de “dúvidas [do Ministro da
Justiça] a respeito da legalidade e do espectro de abrangência
da Súmula Administrativa n. 2002.07.0003, da Comissão de
Anistia” (e-STJ fl. 142). Essa súmula consignava que “a Portaria
n. 1.104, de 12 de outubro de 1964, expedida pelo Senhor
Ministro de Estado da Aeronáutica, é ato de exceção, de
natureza exclusivamente política”. Produzida por Consultor da
União e aprovada pelo Advogado-Geral da União, a Nota
entendeu que “não são recomendáveis generalizações
semelhantes à que foi adotada pela Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça por ocasião da edição da Súmula” (e-STJ
fl. 150). Sustentou ser “indispensável que a Comissão de Anistia
proceda à análise pormenorizada de cada ato apontado como
ato de exceção de natureza exclusivamente política” (e-STJ fl.
152). Entre as suas conclusões, o parecer da AGU afirmou que a
revisão das análises implementadas exclusivamente com base
na data de ingresso nos quadros da Força Aérea Brasileira,
mostra-se adequada e justa” (e-STJ fl. 162). A Nota, então,
seguiu para o Ministério da Justiça.
Como se vê, a Nota não anulou portaria alguma, apenas
deduziu crítica a critério de julgamento de pedidos
administrativos por parte da Comissão de Anistia e
recomendou outra forma de tratamento da questão e a revisão
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de casos passados. A Nota não abriu processo administrativo
nenhum, nem formulou censura ao processo específico do
impetrante – até porque não era seu propósito investigar caso acaso as concessões concluídas até ali.
A Nota apresenta caráter de resposta a dúvidas jurídicas
que inquietaram o Ministro da Justiça, como ela mesma refere
no seu início. Providência concreta relativa à concessão da
anistia ao impetrante, porém, somente ocorreu quando, em
2011, o Ministro da Justiça, a quem incumbiria anular o ato da
Comissão, determinou a revisão da anistia de diversos
beneficiados, inclusive do impetrante.
Este sendo o quadro, não há se predicar ao parecer de
2006 a qualidade de ato de impugnação à anistia reconhecida
ao impetrante três anos antes. A Nota é opinativa, desprovida
da virtude de deflagrar, por si, procedimento de desfazimento
do ato concreto que havia beneficiado o atual recorrente. Não
há se ver, por isso, na Nota traços típicos de impugnação à
anistia concretamente deferida em processo específico. A Nota
não reflete o exercício do direito de anular o ato, para os fins do
§ 2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99”.

Ora, não é possível que Nota de caráter opinativo – até porque não
gestou, sozinha, nenhum efeito concreto em relação à anulação da anistia
concedida ao anistiado – possa ser considerada como medida de
impugnação ao ato administrativo posteriormente anulado.
Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o primeiro ato que
promoveu impugnação efetiva às anistias concedidas com base na
Portaria nº 1.104/64 foi a Portaria Interministerial nº 134/2011, por meio da
qual o Ministro da Justiça, conjuntamente ao Advogado-Geral da União,
instaurou Grupo de Trabalho destinado à abertura dos processos
administrativos de revisão das anistias concedidas com fundamento no
ato exarado pelo Ministro da Aeronáutica, à época.
As Notas e Pareceres elaborados por membros da Advocacia-Geral
da União, em especial quando não contêm conteúdo vinculante à
Administração, não têm o condão de figurar como medida de autoridade
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apta a obstar a decadência administrativa no presente caso.
Em primeiro lugar, são instrumentos de caráter genérico, que não se
referem à questão específica do Impetrante (ou mesmo de outros
anistiados) e que apenas sugerem ao Ministro da Justiça que determine à
Comissão de Anistia a observância das suas conclusões acerca da
insubsistência da interpretação contida na Súmula Administrativa nº
2002.07.0003.
Em segundo lugar, facultar a qualquer agente integrante da
Administração Pública a possibilidade de impugnar ato emanado por
Ministro de Estado com competência exclusiva para a prática do referido
ato administrativo não configura a adequada interpretação à norma
contida no §2º do artigo 54 da Lei nº 9.784/99.
De fato, se apenas o Ministro de Estado da Justiça detém a
competência exclusiva para decidir sobre concessão, revisão e revogação
das anistias políticas, apenas ele pode ser considerado como autoridade
cujas medidas impugnativas podem prestar-se a obstar o prazo
decadencial para anulação de atos já consolidados no tempo.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM
FUNDAMENTO
NA
PORTARIA
Nº
1.104/1964.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA Nº
1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA
ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES
EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO
MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS
TERMOS DO ART. 54, §2º DA LEI Nº 9.784/1999.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Encontrando-se o feito
devidamente instruído por farto material documental, mostrase despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de
cognição no presente mandado de segurança, donde restar
adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito
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líquido e certo que alega possuir. 2. O prazo decadencial para a
anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis
aos administrados é de cinco anos, nos termos do artigo 54 da
Lei nº 9.784/1999, comportando apenas duas hipóteses de
afastamento da decadência administrativa: a má-fé do
beneficiário e a existência de medida administrativa
impugnadora da validade do ato. 3. O processo administrativo
de revisão da anistia do Impetrante expressamente afastou a
existência de má-fé por parte do anistiado quando do
requerimento para o reconhecimento dessa condição. 4. Não se
qualificam Notas e Pareceres emanados por membros da
Advocacia-Geral da União como “medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato”,
nos termos do §2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99, em razão da
generalidade de suas considerações, bem como do caráter
meramente opinativo que possuem no caso em tela. 5.
Ademais, em se tratando de competência exclusiva para a
concessão, revisão ou revogação de anistia política, somente
ato do Ministro de Estado da Justiça, na qualidade de
autoridade administrativa, tem o condão de, uma vez
destinado à impugnação específica de ato anterior,
obstaculizar o transcurso do prazo decadencial para sua
anulação. 6. Assim, como decorreu mais de cinco anos entre a
Portaria que reconheceu a condição de anistiado ao Impetrante
e a publicação da Portaria Interministerial nº 134/2011-MJ, ato
conjunto entre o Ministro da Justiça e o Advogado-Geral da
União que determinou a abertura de processo administrativo de
revisão das anistias políticas concedidas com fundamento na
Portaria nº 1.104/1964, do Ministro de Estado da Aeronáutica,
constata-se a decadência do direito da Administração de anular
o ato de concessão da anistia. 7. Recurso ordinário provido, com
o restabelecimento da anistia política reconhecida ao
Impetrante.”
(RMS 31841, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira
Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016)
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De fato, facultar à União a consideração de pareceres
administrativos internos, genéricos, como medidas obstativas do
transcurso do prazo decadencial para anulação de ato administrativos,
pareceres estes não prolatados por autoridade com competência para a
revisão ou revogação do ato, e sem nenhuma possibilidade de
interferência da parte interessada em defender o direito questionado, é
entregar o controle da decadência – cuja aferição possui natureza
eminentemente objetiva – ao alvedrio da Administração Pública,
colocando o administrado numa posição de insegurança e sujeição
contrários ao Estado Democrático de Direito que se pretendeu instaurar a
partir da Carta Cidadã.
E nem mesmo a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União
no Acórdão 2981/2008-Plenário tem o condão de interromper o transcurso
do prazo decadencial, uma vez que não determinou a revisão de nenhum
ato administrativo, como sustenta o Parquet federal, mas apenas
recomendou ao Ministério da Justiça que, caso optasse por rever as
concessões de anistia que tiveram por único fundamento a Portaria nº
1.104/1964-GM3, que se abstivesse de efetuar os pagamentos de valores
atrasados, que seriam de difícil recuperação.
Assim, apenas a Portaria Interministerial nº 134/2011, de autoria do
Ministro da Justiça e devidamente publicizada pelos meios oficiais,
poderia representar medida apta a interromper a decadência
administrativa; no entanto, no momento de sua publicação, tornando
pública a instauração de processos administrativos de revisão das anistias
concedidas, já se haviam passado mais de sete anos desde o ato
concessivo da anistia ao Impetrante.
Nesse sentido, no que concerne aos contornos da decadência
administrativa, esta Corte já se manifestou, no julgamento do Mandado
de Segurança nº 28.953, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em voto
do qual se extrai o seguinte trecho:
“7. A União ressalta que o cômputo do prazo decadencial
iniciado em 1º.2.1999 teria sido interrompido, pois, em
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15.12.2003, foi “encaminha[do] o expediente contendo a denúncia ao
relator [, que, em 27.1.2004,] “remeteu a documentação à unidade
técnica especializada Sefip” (fl. 126).
No entanto, esses despachos mostram apenas o
encaminhamento interno da denúncia, sem que se tenha por
eles a interrupção do prazo decadencial. Mesmo porque, nos
termos do § 2º do art. 54 da Lei n. 9.784, “considera-se exercício do
direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que
importe impugnação à validade do ato” (grifos nossos).
8. O ato administrativo capaz de ensejar a interrupção do
prazo decadencial, que, em regra, não se suspende ou
interrompe (art. 207 do Código Civil), é aquele que “importe
impugnação à validade do ato”. Ou seja,é aquele que represente
verdadeira contestação, oposição ou questionamento sobre a
validade do ato em exame.
Em 27.1.2004, ao receber a denúncia, o Ministro Ubiratan
Aguiar despachou: “remeta-se a documentação à SEFIP para exame
quanto à confirmação relativa do fato relatado (…) que poderá ser
realizada por diligência, e proposta de encaminhamento” (fl. 3,
apenso 1, grifos nossos).
Em 28.4.2004, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal do
Tribunal de Contas da União esclareceu que “obteve a
confirmação dos fatos ocorridos, mas não de forma suficiente para
confirmar ou afastar a suspeita de irregularidade, [pelo que] prop[ôs]
que a peça seja recepcionada como denúncia, para apuração
minudente” (fl. 2, apenso 1, grifos nossos). A partir daí foi
instaurado o Processo TCU n. 005.385/2004 com o objetivo de
aferir a legalidade das ascensões funcionais realizadas pelo
Tribunal Superior do Trabalho.
Os atos que precederam a instauração do processo
limitaram-se a apurar a existência dos fatos narrados na
denúncia, cuja legalidade seria objeto de análise e julgamento
naquele processo. Assim, apenas a instauração do processo pelo
Tribunal de Contas da União teve o condão de interromper o
curso do prazo decadencial”.
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Ainda, suscitam os Recorrentes que o ato administrativo de
concessão de anistia política com base no licenciamento promovido pela
Portaria nº 1.104/1964 da Aeronáutica não seria passível de convalidação
pelo tempo, dada a sua incompatibilidade com a Constituição,
fundamento único da exclusão do recorrido da Aeronáutica, não
caracteriza, por si só, ato de exceção, nem motivação política, exigidos
pelo art. 8º do ADCT. Afirmam que se deve aplicar à hipótese o mesmo
entendimento exarado nas hipóteses referentes ao provimento de cargos
públicos sem concurso após a Carta da República.
Eis o precedente suscitado pelos apelantes:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATIVIDADE
NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO
PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL.
DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999.
INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS.
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA
IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.
SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA
APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º,
da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos
da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a
concurso público para o devido provimento de serventias
extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3.
Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994
teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 4.
Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo
Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso
público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade
126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992;
363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ
03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa,
Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário,
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DJe 29.10.2009). 5. Situações flagrantemente inconstitucionais
como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida
submissão a concurso público não podem e não devem ser
superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da
Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações
insertas na Constituição Federal. 6. Existência de
jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de
que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo
vago de titular de serventia, com base no art. 208 da
Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda
Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já
na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários
182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ
15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda
Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso,
Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson
Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min.
Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso,
DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau,
Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG,
rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7.
Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto
que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à
investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha
surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta,
no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de
concurso público de provas e títulos para o ingresso na
atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da
igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a
ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada.”
(MS 28279, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-079 DIVULG 28-04-2011
PUBLIC 29-04-2011 EMENT VOL-02511-01 PP-00014 RT v. 100,
n. 908, 2011, p. 421-436)
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É salvaguarda da efetividade das disposições constitucionais
considerar que o prazo infraconstitucional conferido para atuação da
Administração Pública para anular atos dos quais decorram efeitos para
administrados de boa-fé não possa superar a ocorrência de situações
flagrantemente inconstitucionais.
No entanto, a explicitação desse conceito faz-se necessária de modo
a não tornar letra morta uma garantia constitucional explícita no caput do
artigo 5º da Carta Magna, qual seja, a segurança jurídica, corolário do
Estado Democrático de Direito, como já reconhecido tantas vezes por esta
Corte.
Definir se a situação em tela configura-se como de flagrante
inconstitucionalidade confunde-se, inclusive, com a possibilidade de
considerar que o ato representado pela edição da Portaria 1.104/1964GM3 represente ou não ato de motivação exclusivamente política e,
portanto, inserto no que dispõe o artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que assim dispõe:
“ Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de
setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição,
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares,
aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de setembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de
12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na
inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que
teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas leis e
regulamentos vigentes, respeitadas as características e
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e
militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
(…)”

Nada obstante a argumentação exposta pelos Recorrentes,
compreendo que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de
19
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flagrante inconstitucionalidade, a excepcionar, nos termos da
jurisprudência desta Casa, o transcurso do prazo decadencial.
De fato, da farta documentação trazida aos autos, depreende-se que
houve no âmbito administrativo intensos debates, de 2003 a 2011, acerca
da efetiva natureza da Portaria nº 1.104/1964, a qual primeiramente foi
considerada como ato de exceção de motivação exclusivamente política,
época na qual foi concedida a anistia ao Impetrante, dentro de
hermenêutica possível e factível pela Comissão de Anistia, e
posteriormente passou-se a exigir provas complementares para o
reconhecimento da condição de anistiado aos requerentes, considerandose insuficiente a simples referência ao ato normativo editado no contexto
do governo militar.
Assim sendo, não se trata de inconstitucionalidade da concessão da
anistia, mas sim de nova interpretação acerca de atos normativos e fatos
aptos ao reconhecimento do efetivo enquadramento como anistiado
político.
Ademais, o conceito de motivação política foi remetido pelo artigo 8º
do ADCT à legislação regulamentadora, qual seja, a Lei nº 10.559/2002, a
qual expressamente, em seu artigo 2º, inciso XI, reconhece que aqueles
que foram licenciados em decorrência de atos expedidos com motivação
política também podem ser considerados anistiados políticos para os fins
que a lei postula.
A questão, no fundo, refere-se a erro da Administração, em
decorrência de nova interpretação conferida a fatos ocorridos em 1964.
Logo, em não se tratando de inconstitucionalidade flagrante, não há
que se cogitar da impossibilidade de configuração da decadência
administrativa no caso em tela.
Diante do exposto, em se considerando inexistir medida
administrativa impugnadora do ato de concessão de anistia, antes da
Portaria Interministerial nº 134/2011, bem como por ter restado
indemonstrado eventual agir de má-fé por parte do anistiado, e ainda,
ausente hipótese de flagrante inconstitucionalidade a impedir a
convalidação da nulidade do ato, efetivamente ocorreu a decadência do
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direito da Administração de anular o ato administrativo que reconheceu a
condição de anistiado político ao Impetrante, ato este que foi publicado
em 2003, tendo transcorrido, portanto, mais de cinco anos entre ele e a
Portaria que deflagrou o processo administrativo de revisão da anistia.
Em conclusão, o voto é pelo desprovimento de ambos os recursos
extraordinários, com o manutenção da condição de anistiado político do
recorrido.
Em se tratando de recurso submetido à sistemática da repercussão
geral, proponho a seguinte tese:
“Inexistindo demonstração de má-fé do anistiado ou medida administrativa
impugnadora do ato de concessão de anistia por parte do Ministro da Justiça
antes da Portaria Interministerial nº 134/2011, e ausente hipótese de flagrante
inconstitucionalidade a impedir a convalidação da nulidade do ato, incide o prazo
decadencial disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 às hipóteses de anulação
das portarias concessivas da condição de anistiado político com base na Portaria
1.104/1964”
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
cumprimento Vossa Excelência pelo voto analítico que enunciou bem um
ponto de vista e, igualmente, o Ministro Edson Fachin, que abre a
divergência com um ponto de vista oposto.
Eu situo a hipótese, que não considero banal. A Constituição Federal,
no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como já foi
observado, estabeleceu o seguinte:
"Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de
setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição,
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares,
aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864,
de 12 de setembro de 1969 [...]".

Portanto, esse artigo não menciona essa Portaria nº 1.104/1964, do
Ministério da Aeronáutica. Não obstante isso, eu não teria dificuldade de
enquadrar a referida Portaria no art. 8º, se presentes os requisitos nele
dispostos, como ato de exceção, por motivação exclusivamente política.
A Comissão de Anistia, todavia, enquadrou genericamente, como
vítimas de perseguição política, todas as pessoas que foram atingidas por
essa Portaria nº 104/1964. O que dispunha essa Portaria na parte aqui
relevante? Estabelecia-se um prazo máximo de permanência nas Forças
Armadas, a partir do qual se daria o chamado licenciamento. No caso dos
cabos, o prazo máximo era de oito anos. Como observou o Ministro Dias
Toffoli, esse prazo dessa regra instituída pela Portaria de 1964 vigora até
os dias de hoje.
Pois bem, a Comissão de Anistia, dessa forma, entendeu que todos
os afetados por essa Portaria deveriam ter direito à indenização prevista
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no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E, mais do
que isso, em 2002, a Comissão de Anistia editou uma Súmula
Administrativa que estabelecia amplamente o seguinte:
"A Portaria nº 1.104, de 12 de outubro de 1964, expedida
pelo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica é ato de
exceção, de natureza exclusivamente política."

Posteriormente, em 15 de março de 2018, essa Súmula da Comissão
de Anistia foi anulada.
No caso concreto aqui em exame, o impetrante foi anistiado, com
base nessa Súmula Administrativa, por Portaria de 2003, que veio a ser
anulada por outra Portaria do Ministério da Justiça, de 2012.
Dessa forma, o impetrante, que havia sido anistiado – e, portanto,
desde 2003 recebia os benefícios –, teve a Portaria que lhe concedeu os
benefícios anulada por uma Portaria subsequente, de 2013.
Contra essa Portaria, ele impetra o presente mandado de segurança e
tem o seu direito reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo
fundamento de que, em 2013, já não era mais possível anular a anistia
concedida por uma Portaria de 2002, em razão do art. 54 da Lei nº
9.784/1999, que tem um dispositivo relevante com a seguinte redação:
"Art. 54. 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."

Contra essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é que se interpôs
o presente recurso extraordinário. Essa, Presidente, é a questão de fato,
esse é o quadro em que se situa a presente controvérsia.
A jurisprudência do Supremo, penso, é consolidada no sentido de
que o prazo decadencial de cinco anos não se aplica à revisão dos atos
editados em flagrante desconformidade com a Constituição Federal. Há
precedentes de uma linhagem que vem desde a Ministra Ellen Grace, em
2
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acórdão de longa data, tese que nós reproduzimos, repetidamente, nas
questões que envolviam a titularidade em cartórios.
Aqui, Presidente, é preciso fazer uma observação muito relevante –
pelo dever de coerência que se impõe a qualquer magistrado – de que há
um precedente da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Luiz Edson
Fachin, em hipótese análoga, em que se entendeu pela manutenção do
direito à aposentadoria. Sua Excelência mencionou expressamente este
caso, foi uma decisão unânime e, portanto, teve a minha própria adesão.
Eu fui rever essa decisão, Presidente, e, embora a hipótese de fato seja
análoga, entendo que há algumas distinções relevantes a serem feitas.
A primeira delas é que aquele caso que foi julgado em 2016
antecedeu à revogação da súmula administrativa da Comissão de Anistia.
Porém, Presidente, o contexto fático em que se julga esta demanda é hoje
totalmente diferente daquele em que nós julgamos o caso anterior, pela
razão singela de que nós tratamos aquela situação como uma situação
específica e individualizada. Porém, supervenientemente, vieram à tona
os dados que Vossa Excelência reproduziu no seu voto – e que
impressionam qualquer pessoa que tenha olhos de ver.
Foram concedidas, na Aeronáutica, 2.525 anistias a praças da FAB,
em razão do enquadramento na Portaria nº 1.104 – mais de 2.500. No
Exército, que é a maior Força, foram anistiados 259 praças – um décimo
do que se passou na Aeronáutica. E, na Marinha, Força onde havia a
maior agitação naqueles dias turbulentos de 1964, um número um pouco
maior, mas, ainda assim, muitas vezes inferior aos da Aeronáutica, 746.
Outro elemento importante foi a revelação de que, a posteriori
daquela decisão, algo gravemente errado aconteceu em relação às
concessões de anistia na Aeronáutica, penso que claramente frustrando,
quando não fraudando, o mandamento constitucional do art. 8º do
ADCT, que restringia os benefícios a perseguidos políticos.
Aqui não é uma questão de opção politicamente correta, é uma
opção pelo correto. Se foi perseguido político, tem todo o direito a receber
a anistia e, se não foi, não tem direito, porque dinheiro que sai da União
para pagar qualquer benefício indevido é dinheiro que não vai para o
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lugar certo, para fazer as coisas certas para quem precisa. Portanto, não é
uma questão de ser mais generoso ou menos generoso, é uma questão de
se fazer justiça, inclusive justiça fiscal.
Presidente, creio que admitir-se a invalidação de ato de concessão de
anistia a quem claramente não é perseguido político não significa que
todas as anistias concedidas, com base na Portaria nº 1.104/64, possam ser
automática e genericamente invalidadas. Não é disso que se trata.
Significa tão somente que é possível a revisão, caso a caso, para verificar
se estão presentes os requisitos funcionais. E, onde estiverem presentes, a
anistia deve ser mantida e haverá o Judiciário para fiscalizar se o ato de
invalidação foi legítimo ou não, seja por observação do devido processo
legal, seja pela observância da presença ou não dos requisitos funcionais.
Mas, estando demonstrada e caracterizada a ausência dos requisitos
constitucionais, aí penso que seja aplicada a nossa jurisprudência de que
o prazo decadencial não vale para as hipóteses de flagrante contrariedade
à Constituição.
Por tais razões, Presidente, pedindo todas as vênias ao Ministro Luiz
Edson Fachin, com o voto coerente com o que havia sido já decidido
anteriormente por Sua Excelência, mas em relação ao qual procurei
apresentar essas duas distinções que considero relevantes, a revogação da
súmula e, sobretudo, a revelação de um quadro fático que demonstra que
alguma coisa errada aconteceu, entendo legítimo se revisitarem esses atos
de concessão de aposentadoria. De novo, não genericamente, mas caso a
caso, como de justiça.
Portanto, Presidente, estou aderindo à tese de Vossa Excelência, até
porque esta decisão – a minha e penso que a de Vossa Excelência – só se
aplica às anistias concedidas genericamente, com base nessa Portaria, e
não a qualquer outra.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Exatamente. E garantidos, sempre, o contraditório e a ampla defesa.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Sempre.
Portanto, daqui não se extrai interpretação extensiva para outros
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casos que não essa específica situação da Aeronáutica e dessa específica
Portaria.
Com esses comentários, de novo, elogiando o voto sempre coerente,
profundo, do Ministro Luiz Edson Fachin, estou acompanhando a
posição de Vossa Excelência.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
VOTO
A Senhora Ministra ROSA WEBER: Senhor Presidente, Egrégia
Corte, Senhor Vice-Procurador Geral da República, Senhores e Senhoras
Advogados, em especial os que assomaram a tribuna com preciosas
sustentações orais.
1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela União
Federal e pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que concedeu segurança
para declarar a decadência de ato da Administração por meio do qual
anulada portaria anistiadora.
2. A decisão proferia pelo Superior Tribunal de Justiça fundamentouse nas razões abaixo identificadas, conforme ementa do acórdão:
MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA
CONCEDIDA COM BASE NA PORTARIA 1.104-GMS/1964.
DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO. NOTAS E
PARECERES DA AGU QUE NÃO SE PRESTAM À
CARACTERIZAÇÃO DE MEDIDA IMPUGNATIVA NOS
TERMOS DO § 2º DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. MATÉRIA
EXAMINÁVEL NA VIA MANDAMENTAL. AFRONTA AO
ART. 8º DA CF/88. VIOLAÇÃO REFLEXA. PRECEDENTES DO
STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O poder-dever de a Administração de rever seus
próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontrase sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a
comprovação de má-fé por parte do anistiado político, nos
termos do previsto no art. 54, caput, da Lei 9.784/99 c.c. 37, §5º,
da Constituição da República, ou a existência de flagrante
inconstitucionalidade.
2. Nos termos do art. 54, § 2º, da Lei 9.784/99, considera-se
exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.
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3. O conceito de autoridade administrativa, a que alude o
§ 2º do art. 54 da Lei de Processo Administrativo, não pode ser
estendido a todo e qualquer agente público, sob pena de tornar
inaplicável a regra geral contida no caput, em favor da
decadência.
4. Devem ser consideradas como exercício do direito de
anular o ato administrativo apenas as medidas concretas de
impugnação à validade do ato, tomadas pelo Ministro de
Estado da Justiça autoridade que, assessorada pela Comissão de
Anistia, tem competência exclusiva para decidir as questões
relacionadas à concessão ou revogação das anistias políticas,
nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei 9.784/99 c/c 10 e 12, caput,
da Lei 10.559/02.
5. As NOTAS AGU/JD-10/2003 e AGU/JD-1/2006 não se
enquadram na definição de medida de autoridade
administrativa no sentido sob exame, haja vista sua natureza de
pareceres jurídicos, de caráter facultativo, formulados pelos
órgãos consultivos, com trâmites internos, genéricos, os quais
não se dirigem, especificamente, a quaisquer dos anistiados sob
o pálio da Súmula Administrativa nº 2002.07.0003 da Comissão
de Anistia.
6. Não incide a ressalva inscrita na parte final do caput do
art. 54 da 9.784/99, pois não se fala, em momento algum, na
ocorrência de má-fé, vício que não pode ser presumido.
7. Hipótese em que a anulação da anistia foi promovida
quando já ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos,
restando consumada a decadência administrativa, nos termos
do caput do art. 54 da Lei 9.784/99.
8. A Portaria Interministerial MJ/AGU 134, de 15/2/11, que
instaurou procedimento de revisão das anistias, mesmo se
considerada hábil a afastar a decadência, não tem o condão de
reabrir o prazo decadencial já finalizado.
9. A questão sub judice, dirimida pelo Grupo de Trabalho
instituído pela Portaria Interministerial MJ/AGU 134/11, não se
vincula a eventual inconstitucionalidade da Súmula
Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia, uma vez
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que a definição de ato de exceção exclusivamente político,
previsto no art. 8º, caput, do ADCT, foi deixado a cargo da
legislação infraconstitucional, qual seja, da Lei 10.559/02.
10. Eventual equívoco da Comissão de Anistia ao editar a
Súmula Administrativa 2002.07.0003 importaria em mera ofensa
indireta à Constituição Federal, o que não desafia exame de
(in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e, muito
menos, por esta Corte. Precedentes do STF.
11. Precedentes: MS 18.728/DF, 18.606/DF, 18.682/DF e
18.590/DF (Rel. p/ ac. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
Primeira Seção, julgados em 10/4/13).
12. Hipótese em que, quando da publicação da
Portaria/MJ 1.960, em 6/9/12, ou, ainda, da Portaria
Interministerial/MJ/AGU 134, de 15/2/11, já havia transcorrido o
prazo decadencial, uma vez que a Portaria/MJ 2.340, que
concedeu a anistia, é de 9/12/03.
13. Segurança concedida para declarar a decadência do ato
que anulou a portaria anistiadora. Custas ex lege. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula
105/STJ. Agravo regimental do impetrante prejudicado.

3. A questão constitucional posta para deliberação e decisão pelo
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, objeto do tema 839 da
repercussão geral, exige a análise de duas premissas necessárias para a
adequada solução do feito: (i) saber se situações flagrantemente
inconstitucionais podem ser superadas pela incidência do art. 54 da Lei
n. 9.784/99, ou seja, se é possível à Administração Pública rever seus
atos em situações de contrariedade direta à Constituição Federal sem
incidência da regra da decadência ou qualquer limite temporal: e (ii)
definir se a Portaria que disciplina o tempo máximo de serviço militar
atende os requisitos constitucionais do art. 8º do ADCT.
4. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal definiu precedente
acerca da interpretação jurídica da não incidência da regra da decadência
na hipótese de revisão de ato administrativo eivado de vício de
inconstitucionalidade nos julgamentos da questão de direito adquirido
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por titulares de serventia extrajudicial após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público,
nos termos do art. 236 da Constituição, conforme se observa dos
precedentes abaixo identificados:
EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança.
Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao
Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o
desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem
concurso público após a Constituição Federal de 1988.
Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência
administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em
situações
flagrantemente
inconstitucionais.
Apreciação
conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos
similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação.
Duração razoável do processo. Apreciação das razões de defesa
pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA.
Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental
não provido. 1. Configura o concurso público elemento nuclear
da formação de vínculos estatutários efetivos com a
Administração,
em
quaisquer
níveis.
2.
Situações
flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo
na Administração Pública sem a devida submissão a concurso
público não podem e não devem ser superadas pela simples
incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena
de subversão das determinações insertas na Constituição
Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11). 3. Quando
configurada a identidade de objetos, não há violação do
contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do
processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de
providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica
dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados,
máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por
comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for
dirigida a ordem do Conselho. 4. Agravo regimental não
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provido. (MS 29.270, Tribunal Pleno, Rel. Dias Toffoli, DJ
02.06.2014)
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO
COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
CONCURSO
PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88.
NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO
ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA.
SEGURANÇA DENEGADA. 1. O postulado do concurso
público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir
efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88,
art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder
Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar
tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes:
ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009;
ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ
03.05.1996. 2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de
assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar,
fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição,
insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição
da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min.
Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 3. A delegação registral ou notarial,
para
legitimar-se
constitucionalmente,
pressupõe
a
indispensável aprovação em concurso público de provas e
títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do
texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da
República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de
eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer
lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min.
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Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel.
Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992. 4. In casu, a
situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser
amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de
leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de
perpetuação do ilícito. 5. A inconstitucionalidade prima facie
evidente impede que se consolide o ato administrativo
acoimado desse gravoso vício em função da decadência.
Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS
28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe
29.04.2011. 6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião
para
a
preservação
de
situações
notoriamente
inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de
tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a
legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e,
muito menos, terão o condão de restringir o poder da
Administração de rever seus atos. 7. A redução da eficácia
normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do
diploma legal, e a consequente superação do vício pelo
decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o
ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia
aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se
na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional,
mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável
de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos
constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 8. O desrespeito à
imposição constitucional da necessidade de concurso público
de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de
gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato
(CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a
Constituição da República de 1988, restando a efetivação na
titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível
sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem denegada. (MS
26.860/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Pleno, julgado em 2/4/14).
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MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL
E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA.
ARTIGO
236,
PARÁGRAFO
3º,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL.
DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999.
INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS.
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA
IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.
SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA
APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º,
da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos
da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a
concurso público para o devido provimento d e serventias
extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3.
Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994
teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 4.
Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo
Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso
público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade
126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992;
363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ
03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa,
Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário,
DJe 29.10.2009). 5. Situações flagrantemente inconstitucionais
como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida
submissão a concurso público não podem e não devem ser
superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da
Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações
insertas na Constituição Federal. 6. Existência de
jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de
que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo
vago de titular de serventia, com base no art. 208 da
Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda
Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já
na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários
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182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ
15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda
Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso,
Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson
Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min.
Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso,
DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau,
Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG,
rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7.
Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto
que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à
investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha
surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta,
no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de
concurso público de provas e títulos para o ingresso na
atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da
igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a
ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada. (MS
28.279, Relatora Ministra Ellen, Gracie, Pleno, DJ 29.04.2011, que
se refere o leading case da questão).
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. ATO DE EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE DE
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE PERMUTA
REALIZADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988.
ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA
AUTOAPLICÁVEL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PARA
PROVIMENTO E REMOÇÃO EM ATIVIDADE NOTARIAL E
DE REGISTRO. INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE.
REVISÃO QUE NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL
PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. 1. Não há falar em
usurpação, pela Corregedoria Nacional de Justiça, de atribuição
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que seria do Plenário do CNJ. A Corregedoria Nacional atuou,
na espécie, no exercício de atribuição regimental própria (art.
25, IX, do RICNJ), quando indeferiu monocraticamente, por
manifestamente incabível, recurso interposto com a finalidade
de desafiar a aplicação, no exame da situação individual da
serventia extrajudicial para qual removido, por permuta, o
impetrante, de diretriz traçada pelo Plenário do Conselho
Nacional de Justiça e veiculada na Resolução nº 80/2009 daquele
órgão de controle da atuação administrativa e financeira do
Judiciário. 2. A revisão de atos eivados de flagrante
inconstitucionalidade, como é o caso do de outorga de
delegação, sob a égide da Carta de 1988, sem prévia realização
de concurso de provimento ou de remoção, não se sujeita ao
prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei
9.784/1999. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não
provido. (MS 29.265-AgR, 1ª Turma, Relatora Min. Rosa Weber,
DJ 23.02.2017)
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
SERVENTIA JUDICIAL. ANULAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE.
ORDEM
DENEGADA. 1. Não procede a arguição de nulidade
formulada pela impetrante, fundada em suposta ausência de
notificação para integrar o PCA em questão, haja vista a sua
absoluta ciência do procedimento administrativo, seja na
qualidade titular interina do cargo de Escrivão do Cível da
Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, seja na qualidade de
postulante ao referido cargo. 2. A orientação jurisprudencial
desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo
decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança
situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de
subversão das determinações insertas na Constituição Federal.

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4747-3E29-4D84-D32B e senha 1B84-A306-2C96-7F7C

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 84 de 152

RE 817338 / DF
3. Ordem denegada. (MS 30294/DF, Rela. Marco Aurélio,
Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJ
10.06.2019)

Ainda, na mesma linha decisória: MS nº 28.371/DFAgR, de relatoria
do Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, julgado em 13/12/12; e MS nº
28273/DF-AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno,
julgado em 13/12/12.
5. Já a questão da não incidência da regra da decadência do direito
da
Administração
Pública
de
anular
atos
eivados
de
inconstitucionalidade especificamente no contexto da revisão de atos de
anistia foi objeto de análise e decisão pelos órgãos fracionários deste
Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os precedentes unânimes de
ambas as Turmas: RMS 31.841, 1ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ
20.9.2016, e RMS 31.853-AgR, 2ª Turma, também de relatoria do Ministro
Edson Fachin, em 07.8.2018. Transcrevo a ementa do primeiro deles:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM
FUNDAMENTO
NA
PORTARIA
Nº
1.104/1964.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA Nº
1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA
ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES
EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO
MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS
TERMOS DO ART. 54, §2º DA LEI Nº 9.784/1999.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Encontrando-se o feito
devidamente instruído por farto material documental, mostrase despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de
cognição no presente mandado de segurança, donde restar
adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito
líquido e certo que alega possuir. 2. O prazo decadencial para a
anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis
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aos administrados é de cinco anos, nos termos do artigo 54 da
Lei nº 9.784/1999, comportando apenas duas hipóteses de
afastamento da decadência administrativa: a má-fé do
beneficiário e a existência de medida administrativa
impugnadora da validade do ato. 3. O processo administrativo
de revisão da anistia do Impetrante expressamente afastou a
existência de má-fé por parte do anistiado quando do
requerimento para o reconhecimento dessa condição. 4. Não se
qualificam Notas e Pareceres emanados por membros da
Advocacia-Geral da União como “medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato”, nos
termos do §2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99, em razão da
generalidade de suas considerações, bem como do caráter
meramente opinativo que possuem no caso em tela. 5. Ademais,
em se tratando de competência exclusiva para a concessão,
revisão ou revogação de anistia política, somente ato do
Ministro de Estado da Justiça, na qualidade de autoridade
administrativa, tem o condão de, uma vez destinado à
impugnação específica de ato anterior, obstaculizar o transcurso
do prazo decadencial para sua anulação. 6. Assim, como
decorreu mais de cinco anos entre a Portaria que reconheceu a
condição de anistiado ao Impetrante e a publicação da Portaria
Interministerial nº 134/2011-MJ, ato conjunto entre o Ministro
da Justiça e o Advogado-Geral da União que determinou a
abertura de processo administrativo de revisão das anistias
políticas concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/1964,
do Ministro de Estado da Aeronáutica, constata-se a decadência
do direito da Administração de anular o ato de concessão da
anistia. 7. Recurso ordinário provido, com o restabelecimento
da anistia política reconhecida ao Impetrante. (RMS 31.841, 1ª
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 20.09.2016).

6. Com relação a tais precedentes, é importante assinalar que, não
obstante não tenham o efeito vinculante necessário para a definitividade
da discussão, nos termos do que este Supremo Tribunal Federal entende
ser o conceito de precedente judicial e os graus de vinculatividade
11
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projetados para as decisões proferidas pelo Plenário, parecem refletir o
entendimento majoritário desta Corte acerca da questão.
7. Da análise, portanto, dos precedentes em referência, infere-se que
a norma jurídica consolidada por esta Suprema Corte é no sentido da não
incidência da regra da decadência, prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/99,
para a hipótese de revisão ou anulação de ato administrativo ou
normativo por parte da Administração Pública que seja caracterizado
como flagrantemente inconstitucional.
8. A qualificadora flagrante acrescida ao ato inconstitucional não é
irrelevante ou adjetivo desnecessário, ao contrário, significa o resultado
da ponderação exercida pelo Tribunal no confronto entre valores
constitucionais, como a segurança jurídica dos atos normativos
perfectibilizados pelo Poder Público e a supremacia da Constituição
Federal. O conflito entre estes valores constitucionais não é novidade no
nosso sistema jurídico, como exemplo a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade. Noutros termos, a exceção que
justifica o afastamento da regra do art. 54 da Lei n. 9.784/99 centra-se nos
atos flagrantemente inconstitucionais, sob pena de se validar no desenho
normativo brasileiro o direito perpétuo da Administração Publica em
rever seus atos, em detrimento da segurança jurídica nas relações sociais
e da tutela da confiança dos cidadãos nos atos dos poderes públicos
constituídos.
9. Nesse sentido, trago lição do saudoso Professor Almiro Couto e
Silva, em artigo doutrinário, acerca do alcance normativo do art. 54 da
Lei n. 9.784/99, referido pelo Subprocurador-Geral da República Paulo
Gonet Branco no parecer apresentado no RMS 31.841:
“Como se trata [aí] de regra, ainda que inspirada num
princípio constitucional, o da segurança jurídica, não há que se
fazer qualquer ponderação entre o princípio da legalidade e o
da segurança jurídica, como anteriormente à edição dessa regra
era necessário proceder. O legislador ordinário é que efetuou
essa ponderação, decidindo-se pela prevalência da segurança
jurídica, quando verificadas as circunstâncias perfeitamente
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descritas no preceito. Atendidos os requisitos estabelecidos na
norma, isto é, transcorrido o prazo de cinco anos e inexistindo
comprovada má-fé dos destinatários, opera-se, de imediato, a
decadência do direito da Administração Pública de extirpar do
mundo jurídico o ato administrativo por ela exarado, quer pelos
seus próprios meios, no exercício da autotutela, quer pela
propositura de ação judicial visando a decretação de invalidade
daquele ato jurídico”(O princípio da segurança jurídica proteção da confiança - no Direito Público brasileiro e o direito
da Administração Pública de anular seus próprios atos
administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do
Processo Administrativo da União. Revista de Direito
Administrativo, Rio, jul/set 2004, vol. 237, p. 290).

10. Em resumo: o poder-dever da Administração rever seus próprios
atos, mesmo quando eivados de ilegalidade encontra-se sujeito ao prazo
decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação de má-fé por parte
do anistiado político, conforme art. 54, caput, da Lei n.9.784/99 c/c o art.
37, §5º, da Constituição Federal, ou a existência de flagrante
inconstitucionalidade.
11. Afirmada a primeira premissa, a segunda pergunta a ser
respondida para a resolução do problema constitucional posto nesta
repercussão geral é saber se o ato administrativo impugnado que anulou
a anistia concedida a ex-cabo da Aeronáutica, licenciado por conclusão de
tempo, nos termos da Portaria n. 1.104/1964-GM-3, é flagrantemente
inconstitucional.
Pois bem. Quanto ao ponto em específico, concernente ao
enquadramento do ato de anistia Portaria n. 1.104/1964 como
flagrantemente inconstitucional, compartilho a razão de decidir formada
no julgamento do já citado RMS 31.841/DF, de relatoria do Ministro
Edson Fachin, na Primeira Turma, porquanto participei da deliberação e
da decisão unânime formada:
“Nem se há de afirmar que o ato não é passível de
convalidação pelo tempo, dada a sua incompatibilidade com a

13
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4747-3E29-4D84-D32B e senha 1B84-A306-2C96-7F7C

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 88 de 152

RE 817338 / DF
Constituição. A uma, porque a jurisprudência desta Casa
apenas excepciona o transcurso do prazo decadencial em
hipóteses de flagrante inconstitucionalidade, e não é disso que
se trata nos presentes autos. De fato, da farta documentação
trazida aos autos, depreende-se que houve no âmbito
administrativo intensos debates, de 2003 a 2011, acerca da
efetiva natureza da Portaria n 1.104/1964, a qual primeiramente
foi considerada como ato de exceção de motivação
exclusivamente política, época na qual foi concedida ao
Impetrante, e posteriormente passou-se a exigir provas
complementares para o reconhecimento da condição de
anistiado aos requerentes, considerando-se insuficientes a
simples referência ao ato normativo editado no contexto do
governo militar.
Assim sendo, não se trata de inconstitucionalidade da
concessão da anistia, mas sim de nova interpretação acerca de
atos normativos e fatos aptos ao reconhecimento do efetivo
enquadramento como anistiado político.
E, a duas, o conceito de motivação política foi remetido
pelo artigo 8º do ADCT à legislação regulamentadora, qual seja,
a Lei nº 10.559/2002, a qual expressamente, em seu artigo 2º,
inciso XI, reconhece que aqueles que forma licenciados em
decorrência de atos expedidos com motivação política.
A questão, no fundo, refere-se a erro da Administração,
em decorrência de nova interpretação conferida a fatos
ocorridos em 1964. Logo, em não se tratando de
inconstitucionalidade flagrante, não há que se cogitar da
impossibilidade de configuração da decadência administrativa
no caso em tela.”

Cumpre registrar que questão semelhante também foi resolvida no
mesmo sentido pela 2ª Turma, no julgamento do RMS 31.853-AgR, por
unanimidade, de relatoria também do Ministro Edson Fachin, em
07.08.2018.
12. Entendo, portanto, que para a questão constitucional em análise
não se justifica a aplicação da orientação jurídica de que a revisão de ato
14
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administrativo inconstitucional não se sujeita prazo de decadência do art.
54 da Lei n. 9.784/99, porque o ato de anistia contestado não se enquadra
na categoria de flagrante inconstitucionalidade, como argumentado pelos
recorrentes no sentido de que a motivação política exigida no art. 8º
ADCT fundamentou a nulidade do ato anterior pelo Ministro da Justiça.
13. Isso posto, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
está, bem vistas as coisas, em conformidade com as normas jurídicas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo erro de
interpretação constitucional a ser corrigido.
14. Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários
interpostos, com a manutenção do acórdão do Superior Tribunal de
Justiça para a resolução do caso concreto.
É como voto.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
EXPLICAÇÃO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Ministra Rosa Weber, como Relator, só gostaria de consignar que,
em relação à decadência, quando afirmei, em meu voto, a questão da
impossibilidade de a decadência atingir atos flagrantemente
inconstitucionais, foi em simples reforço argumentativo, porque está bem
claro, na arrancada de meu voto - como diria o Ministro Ayres Britto - e já
na arrancada do voto, entendo que, em razão do § 2º do art. 51 da Lei de
Processo Administrativo, a impugnação de qualquer ato pela
Administração Pública é razão suficiente para que não haja mais o
transcurso da decadência. E citei, em meu voto, que li resumidamente, os
pareceres e as notas técnicas da Advocacia-Geral da União (AGU/JD10/2003 e AGU-JD-1/2006) - e a AGU é a mais alta autoridade jurídica da
Administração Pública. Em meu voto, digo que isso suspendeu e mostrou
a impugnação da Administração Pública à anistia anteriormente
concedida de maneira genérica, porque os pareceres contrariaram essa
atitude do então Ministro da Justiça.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu li, na íntegra, o
brilhante voto de Vossa Excelência, apenas o meu ponto de vista é
diferente.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
É porque ficou parecendo que eu só fundamentei na flagrante
inconstitucionalidade; só queria relembrar essa parte de meu voto.
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RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

AM. CURIAE.
AM. CURIAE.

AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

: MIN. DIAS TOFFOLI
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: NEMIS DA ROCHA
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E
OUTRO(A/S)
: CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL CNTSS/CUT
: RAIMUNDO
CEZAR
BRITTO
ARAGAO
E
OUTRO(A/S)
: CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF
: JOSE LUIS WAGNER
: ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA E NACIONALISTAS
DE MILITARES - ADNAM
: DANIEL FERNANDES MACHADO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DE MILITARES ANISTIADOS E
ANISTIANDOS DAS FORÇAS ARMADAS DO
BRASIL-AMAFABRA
: UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA
ANISTIA-UMNA
: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS E PRÓANISTIA ?AMPLA? DOS ATINGIDOS POR ATOS
INSTITUCIONAIS
: ENTIDADE NACIONAL DOS CIVIS E MILITARES
APOSENTADOS E DA RESERVA-ACIMAR
: JANINE MALTA MASSUDA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS DO NORDESTEASANE

ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: CARLOS AYRES BRITTO
: MARCELO MONTALVAO MACHADO
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, faço duas
pequenas observações.
Estamos em sede extraordinária. A higidez da anistia não foi
submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Basta ver a causa de pedir do
mandado de segurança; basta ler o relatório alusivo ao mandado de
segurança.
Um outro dado: poderia a Administração – diria, então, que ela seria
toda-poderosa – rever o próprio ato, mas já não teria ação exercitável para
questioná-lo. O sistema não fecha. Decididamente, não fecha.
Penso ser preciso voltar à velha regra: em Direito, o meio justifica o
fim, mas não o fim ao meio. Compreendo que há preocupação muito
grande da Força, a Aeronáutica, e, quem sabe, também do Exército e da
Marinha, mas o compromisso maior do Judiciário é com o arcabouço
normativo, especialmente o constitucional.
Todos, Presidente da República, as Forças, os cidadãos em geral, o
próprio Supremo, submetem-se à Lei das leis. Ou, então, para que se ter a
Lei das leis, que é a Constituição Federal?
Repito. Percebam: já não teria mais a Administração Pública ação
para questionar a anistia – e se está julgando pela vez primeira a matéria,
olvidando a necessidade de debate e decisão prévios para apreciar-se o
que veiculado no extraordinário. Mas pôde – e se vai placitar, segundo os
votos proferidos, essa visão –, atuar no campo administrativo.
Alguma coisa está errada, Presidente. Mas vou aguardar a minha
hora de votar. Não sei se a votação chegará ante o adiantado da hora.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, em
primeiro lugar, cumprimento todos os que assomaram à tribuna de uma
forma especial.
Entendo que, como já ficou aqui devidamente caracterizado, é um
tema da maior importância. Temos precedentes nas duas Turmas,
inclusive da matéria específica. Eu mesma fui Relatora de recurso em
mandado de segurança, com diferenças que precisam de ser acentuadas
porque, em um caso, era uma revisão de ato declaratório de anistia, mas
os ex-cabos da Aeronáutica tinham ingressado depois da Portaria. No
Mandado de Segurança n. 27.671, também se chega a aventar a questão
da decadência, mas não foi o fundo da decisão que me levou, naquele
caso, a negar provimento ao recurso.
De toda sorte, neste caso, Presidente, parece-me que os pontos que
foram aventados e realçados por Vossa Excelência e pelos documentos
que constam do processo são: se o prazo decadencial conta-se até mesmo
em caso em que se configure a inconstitucionalidade; ou estamos na
mesma sede posta na nossa jurisprudência, doutrinariamente e na lei, que
incidiria sobre este caso? E o segundo dado é: se, a partir deste caso,
pode-se, em repercussão geral, afirmar se há possibilidade de, não
havendo decadência, a Administração Pública, a qualquer tempo,
desfazer seus atos, mesmo que se comprove inconstitucionalidade.
Peço vênia a Vossa Excelência para votar no sentido da divergência
inaugurada pelo Ministro Fachin, e rapidamente explico o porquê. São
situações que tangenciam o mesmo quadro, cuidando da mesma matéria,
mas não com a mesma configuração do que aqui se põe.
Em primeiro lugar, no art. 54 - e como bem disse a Comissão que
cuidou da preparação desta lei -, o que se pretendia naquela ocasião era
exatamente que a Administração Pública exercesse, com eficiência e
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dentro de um tempo, o seu papel para que não houvesse para sempre a
possibilidade de desfazimento de um ato que toca o patrimônio de bens
jurídicos de uma determinada pessoa. Portanto, entendo que não seria só
a ilegalidade, mas também seria a antijuricidade - como foi bem
enfatizado, por exemplo, no voto de Vossa Excelência, do eminente
Ministro Roberto Barroso -, quando se tratar de uma
inconstitucionalidade flagrante, podendo desprezar ou menosprezar,
para um fim de uma solução, a questão da inconstitucionalidade.
Em segundo lugar, o contorno que foi dado neste caso pela
circunstância de que muitos anos depois ter-se configurado uma situação
de aquisição de um direito à indenização, no sentido não de deixar sem
danos, mas pelo menos de repará-los, por atos extremamente graves
tomados no período ditatorial. Ou seja, de se ter realmente alguma
reparação, e isso foi reconhecido ainda que, como disse Vossa Excelência,
tendo que se verificar caso por caso, já que, nessa Portaria, continha
generalidade que seria inadequada para as soluções.
De toda sorte, tenho para mim que, neste caso, não se demonstra
suficiente que não há direito a ser acobertado, a ser garantido e, portanto,
como disse, estou acompanhando a divergência para assegurar a
possibilidade de manutenção do que foi decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Nego provimento aos dois recursos. É como voto, Presidente.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor
Presidente, eu trago um longo voto. Vou procurar resumir.
Eu, inicialmente, vou fazer menção a um dispositivo legal, salvo
melhor juízo, que ainda não foi ventilado. Trata-se, exatamente, do art. 17
da Lei de Anistia que diz textualmente o seguinte:
“Art. 17. Comprovando-se a falsidade dos motivos que
ensejaram a declaração da condição de anistiado político ou os
benefícios e direitos assegurados por esta Lei será o ato
respectivo tornado nulo pelo Ministro de Estado da Justiça, em
procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de
defesa, ficando ao favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda
Nacional pelas verbas que houver recebido indevidamente, sem
prejuízo de outras sanções de caráter administrativo e penal”.

Portanto, Senhor Presidente, estamos aqui, pelo texto da lei, em tese
- ainda vou enunciar o meu voto -, diante de um ato que eu reputo nulo
porque a motivação baseou-se num falso, em algo que não existia no
mundo da realidade fenomenológica, em tese.
Leio então, o que diz o Ministério Público Federal, em seu parecer,
neste Recurso Extraordinário. Diz o seguinte: O único motivo da
concessão de cerca de 2.530 anistias a ex-cabos da Aeronáutica, incluindo
o ora recorrido, está em que todos foram licenciados por motivo de
conclusão do tempo de serviço militar, previsto da Portaria nº 1.104 do
Ministério da Aeronáutica - e segue -, sem jamais haverem sequer alegado
algum fato indicativo de haverem sido vítimas de exceção ou de qualquer
espécie de punição ou perseguição por motivação política, conforme se
pode conferir em todas as petições iniciais de mandados de segurança
militares.
Os dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e da Lei de Anistia que estabelecem que a anistia só pode se dar em caso
de perseguição política, ou por punição em razão de motivação política, já
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foram lidos e, agora, inclusive relidos pelo eminente Ministro Barroso.
Portanto, no caso, estamos diante de um ato que não se pautou pelos
ditames da Constituição.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como julgar pela vez
primeira essa matéria?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não, isso
aqui é apenas um introito do meu voto.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O acórdão, da lavra
até de um grande Juiz Federal, depois Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, apenas cuidou da passagem do tempo sob o ângulo da
decadência.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Vou
chegar lá, Ministro. Então, são os prolegômenos do meu voto - o meu
voto é muito mais alentado -, mas eu, enfim, estou tentando fazer um
resumo.
Esta Corte, Senhor Presidente, Senhores Ministros, já se pronunciou
sobre esta situação. E foi por um voto proferido, relatado, pelo eminente
Ministro Carlos Velloso - cuja cadeira, com muita honra, eu ocupo em
sucessão -, no Recurso de Mandado de Segurança 25.581/DF.
E a ementa deste julgado é a seguinte:
“Constitucional. Administrativo. Militar. Anistia. Portaria
1.104/64.
I- Cabo da Força Aérea Brasileira licenciado por conclusão
do tempo de serviço, oito anos, na forma da Portaria 1.104/64.
Não foi demitido, portanto, da Força, por motivação políticoideológica. Inocorrência de direito à anistia política”.

Portanto, eminente Ministro Marco Aurélio, já examinamos isto, pelo
menos nesse mandado de segurança, a Corte já examinou essas teses.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, vamos
flexibilizar o recurso extraordinário? A questão não foi objeto de debate e
decisão prévios.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Nós já
flexibilizamos coisas mais sérias aqui, data venia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque não há um
2
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órgão acima do Supremo para glosar as respectivas decisões. Mas isso
apenas cobra, quanto ao arcabouço normativo, responsabilidade maior.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então,
Senhor Presidente, à luz deste art. 17 da Lei de Anistia e, inclusive, com
base até no pronunciamento que já foi proferido por esta Suprema Corte,
no sentido de que os cabos da Força Aérea, nessa situação, não teriam
direito a se beneficiar da Lei de Anistia, a mim, parece-me que cumpria,
como dever de ofício, ao Ministro da Justiça rever esses atos.
Muito bem, a questão que se debate neste RE, neste feito, é
exclusivamente, como muito bem observou o Ministro Marco Aurélio, a
questão da decadência.
Poderia o Ministro da Justiça rever este ato, transcorrido o prazo de
cinco anos?
E, aí, digo que não ignoro - tal como agora levantado, não apenas
pelo Ministro Barroso, mas também pela Ministra Rosa Weber - que a
Primeira Turma desta Corte, ao julgar o RMS 31.841/DF, já se pronunciou
no sentido da decadência em acórdão relatado pelo eminente Ministro
Edson Fachin.
No entanto, tal como o Ministro Barroso, dadas as peculiaridades
deste caso, sobretudo pela superveniência de dados fáticos que realmente
impressionam, eu me volto ao pronunciamento anterior que foi proferido
no Mandado de Segurança 28.279/DF, de relatoria da Ministra Ellen
Gracie, com a seguinte dicção:
“Situações flagrantemente inconstitucionais como o
provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a
concurso público não podem e não devem ser superadas pela
simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob
pena de subversão das determinações insertas na Constituição
Federal”.

E esse impedimento foi replicado, pelo menos mais uma vez, no MS
26.860/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no qual ficou consignado
seguinte:
“A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que
se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício
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em função da decadência".

Então, assento, Senhor Presidente, com a devida vênia e respeitando
os entendimentos em contrário, que esta anistia, tal como foi concedida,
não só afronta o disposto na Constituição, como a legislação ordinária
que regulamentou o dispositivo constitucional em apreço e também o
próprio entendimento desta Corte manifestado por meio do voto do
Ministro Carlos Veloso, ao qual fiz alusão.
Então, Senhor Presidente, eu acompanho Vossa Excelência, pedindo
vênia aos votos em sentido contrário, para dar provimento aos recursos
extraordinários interpostos pela União e pelo Ministério Público Federal,
para negar a segurança.
Agora, queria dizer o seguinte, Senhor Presidente, caso vencedora
esta tese - mas eu sei que o Tribunal está muito dividido -, eu já me
pronunciaria no sentido de que, em conformidade com a jurisprudência
mansa e pacífica desta Corte, que as verbas recebidas de boa-fé não terão
que ser restituídas.
É assim como me pronuncio, Senhor Presidente.
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VOTO
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vogal): O presente
recurso envolve discussão acerca da possibilidade de anulação de um ato
administrativo pela Administração Pública quando decorrido o prazo
decadencial previsto na Lei 9.784/1999.
Com efeito, verifico, em primeiro lugar, que a Portaria
Interministerial 134/2011 apenas determinou a criação de um grupo de
trabalho responsável pela avaliação preliminar da legalidade dos atos de
concessão de anistia motivados pela Portaria 1.104/1964. A anulação dos
mencionados atos, de outro lado, foi levada a efeito por meio da
instauração de procedimentos específicos, com observância do
contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5° do ato questionado.
Nesse sentido, observo que a referida Portaria Interministerial,
configura ato destituído de efeitos concretos e inábil a vulnerar, por si só,
objetivamente, a esfera jurídica individual de direitos da parte. Nesse
sentido: RMSs 31.042/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, e 30.964-ED/DF, Rel.
Min. Celso de Mello.
Além disso, assinalo, por oportuno, tratar-se de legítima
manifestação do poder de autotutela de que dispõe a Administração
Pública, o qual lhe confere a prerrogativa institucional de rever o ato
administrativo e concluir por sua revogação ou invalidação, conforme o
caso.
Observo, ademais, que a Portaria 1.104/GM3/1964 aprovou as
instruções reguladoras da permanência no serviço ativo dos Suboficiais,
Sargentos, Cabos, Soldados e Taifeiros do Corpo do Pessoal Subalterno da
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Aeronáutica. Naquele ato previu-se que o cabo, para permanecer na FAB
para além dos 8 anos, teria que se submeter a concurso público para
Sargento, em igualdade de condições com todos os civis que se
candidatassem ao cargo. Tal condicionante está vigente até a presente
data, já que prevista em atos normativos subsequentes.
Pois bem. Em 16/7/2002, a Comissão de Anistia editou a Súmula
Administrativa 2202.07.0003-CA, com o seguinte teor: “A Portaria n.º
1.104, de 12 de outubro de 1964, expedida pelo Senhor Ministro de Estado
da Aeronáutica, é ato de exceção, de natureza exclusivamente política”.
Tal súmula foi cancelada em sessão administrativa de 20/2/2018.
Em consequência, anos após, por meio da Portaria MJ 2.340, de
9/12/2003, foram anistiados ex-cabos da Aeronáutica, com fundamento na
Portaria 1.104/1964.
No entanto, mais tarde foi baixada a Portaria MJ/AGU 134, de
15/2/2011, instaurando procedimentos de anulação das 2.530 anistias
concedidas em 2003.
No ponto, interessante notar que, mesmo como menor efetivo, a FAB
contabilizava maior parte das anistias concedidas aos militares das três
Forças, em torno de 92% do total. Além do mais, das 3.206 anistias
concedidas a militares da FAB, 2.498 tiveram como destinatários os excabos.
Por oportuno, constato que o ora recorrido, Nemis da Rocha, teve o
seu perdão anulado por meio da Portaria MJ 1.960, de 6/9/2012.
Consigno, ainda, que, em 8/4/2013, foram publicadas 69 Portarias de
Anulação de anistias que tiveram como exclusivo fundamento a Portaria
1.104/GM3/1964 tida como ato de exceção.
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Ao analisar o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente,
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança
“para declarar a decadência do ato que anulou a portaria anistiadora”.
Finalmente, em 28/8/2019, a Comissão de Anistia aprovou enunciado
nos seguintes termos: “A aplicação da Portaria n.° 1.104/GM3/1964 para
fins de licenciamento de militares da Aeronáutica, não é fundamento
suficiente para o reconhecimento da anistia política”.
Isso porque as normas relativas à anistia abarcam apenas aqueles
que foram punidos, demitidos, exonerados ou perseguidos por motivação
exclusivamente política. É o que pode ser extraído do art. 8° do ADCT,
como se vê abaixo:
“Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de
setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição,
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares,
aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864,
de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na
inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que
teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas leis e
regulamentos vigentes, respeitadas as características e
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e
militares e observados os respectivos regimes jurídicos” (grifei).

Ou seja, a disposição constante do ADCT buscou reparar possível
injustiça com relação àqueles que, de alguma forma, foram punidos por
motivação exclusivamente política, no período de 18/9/1946 até 5/10/1988.
Isso, inclusive, consta da Exposição de Motivos da Lei de Anistia,
conforme foi observado no RE interposto pelo Ministério Público Federal.
A propósito, a referida Lei (Lei 10.559/2002), que regulamenta o
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dispositivo constitucional supratranscrito, dispõe que:
“Art. 2° São declarados anistiados políticos aqueles que,
no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988,
por motivação exclusivamente política, foram:
[…]
XI - desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer
forma compelidos ao afastamento de suas atividades
remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum,
ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos” (grifei).

Como se vê, não estão amparadas pela anistia ampla e irrestrita,
prevista no art. 8° do ADCT, as pessoas que não foram perseguidas e
punidas pelo regime de exceção.
Essa é a dicção, aliás, do enunciado da Súmula 674/STF, o qual indica
que “a anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias não alcança os militares expulsos com base em legislação
disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por
motivação política”.
Noto, assim, que não caberia àquela Comissão de Anistia rotular a
Portaria 1.104/GM3/1964 - ato normativo dotado de amplo grau de
generalidade e abstração – de ato de exceção, apenas por ter sido editado
durante o Governo Militar, especialmente por deixar de lado a análise
fática, pormenorizada e individualizada, aptar a comprovar ter havido
perseguição àqueles que resistiam ao regime então instalado.
Nessa senda, convém transcrever o disposto no art. 17, da Lei de
Anistia, segundo o qual:
“Comprovando-se a falsidade dos motivos que
ensejaram a declaração da condição de anistiado político ou os
benefícios e direitos assegurados por esta Lei será o ato
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respectivo tornado nulo pelo Ministro de Estado da Justiça,
em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito
de defesa, ficando ao favorecido o encargo de ressarcir a
Fazenda Nacional pelas verbas que houver recebido
indevidamente, sem prejuízo de outras sanções de caráter
administrativo e penal” (grifei).

Em tempo, menciono que, ao analisar o AI 599.500-AgR/RJ, de
relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Primeira Turma desta Suprema Corte,
aplicando o entendimento consolidado na Súmula 674/STF, manteve a
decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
União, consignando que “a exclusão do falecido marido da agravante dos
quadros da Marinha deu-se com fundamento em legislação ordinária”.
Merece relevo, ainda, a constatação do Ministério Público Federal no
RE, segundo a qual
“[o] único motivo da concessão de cerca de 2.530 (duas mil
e quinhentas e trinta anistias a ex-Cabos da Aeronáutica,
incluindo o ora Recorrido, está em que todos foram licenciados
por motivo de conclusão do tempo de serviço militar previsto
pela Portaria n° 1.104-GM3/64, do Ministério da Aeronáutica,
sem jamais haverem sequer alegado algum fato indicativo de
haverem sido vítimas de ato de exceção ou de qualquer espécie
de punição ou perseguição por motivação política, conforme se
pode conferir em todas as petições iniciais de mandados de
segurança militares”.

Registre-se, ademais, que o Advogado-Geral da União, por meio da
Nota Preliminar AGU/JD-3/2003 (renumerada para Nota AGU/JD10/2003), respondendo à consulta formulada pelo então Ministro da
Justiça, asseverou que a Portaria 1.104-GM3/1964 não poderia ser tida
como o único requisito para a concessão de reparação mensal,
permanente e continuada aos ex-cabos da FAB. No ano de 2006, a AGU
reiterou o referido entendimento, por meio da Nota AGU/JD/1-2006.
5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4B6E-F22A-91A0-F418 e senha DE0F-6962-2BF8-0AC9

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 104 de 152

RE 817338 / DF

No entanto, apesar da manifestação jurídica qualificada exarada no
âmbito do Poder Executivo federal, continuaram a ser concedidas anistias
com fundamento exclusivo na Portaria 1.104-GM3/1964.
Somente em 2004, o então Ministro da Justiça, dada a manifestação
do AGU, instaurou 495 processos anulatórios de anistias dos ex-cabos,
por meio da Portaria 594/2004, de modo a apurar as circunstâncias em
que foram concedidas. Consta dos autos que o principal fundamento da
referida portaria residiria no fato de que os 495 anistiados nem haviam
ingressado na Aeronáutica na data da vigência da Portaria 1.104GM3/1964, de modo que não foram atingidos por esta como ato de
perseguição ou de punição, mas sim como ato ordinário previsto na
legislação ordinária, que limitou o tempo do serviço militar.
Ora, a ausência de demonstração de que foram objeto de ato que
configurasse perseguição ou punição por motivos políticos nos
respectivos processos administrativos, contraria frontalmente o que
dispõe o art. 8° do ADCT e a legislação de regência.
Desse modo, evidenciada total improcedência dos motivos
ensejadores da declaração da condição de anistiado político, nos termos
do art. 17 da Lei de Anistia, está o Ministro da Justiça obrigado a tornar
nulo o ato concernente. Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR.
ANISTIA. Portaria 1.104/64.
I. – Cabo da Força Aérea Brasileira licenciado por
conclusão do tempo de serviço, oito anos, na forma da Portaria
1.104/64. Não foi demitido, portanto, da Força, por motivação
político-ideológica. Inocorrência de direito à anistia política.
II. – Recurso não provido” RMS 25.581/DF, Rel. Min.
Carlos Veloso).
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Por isso, constatando que a portaria concessiva contraria o disposto
em lei e na Constituição Federal, e nos termos da jurisprudência iterativa
do STF, entendo que a anulação do referido ato não se submete ao prazo
decadencial constante do art. 54 da Lei 9.784/1999.
Além do mais, levando em consideração a orientação jurídica
emanada da AGU no ano de 2003, penso que é possível cogitar da
configuração de má-fé na concessão massiva das anistias com
fundamento exclusivo na Portaria 1.104-GM3/1964, de modo que,
também por isso, afasto a aplicação do prazo decadencial de 5 anos para a
revisão dos atos anistiadores concedidos à margem do ordenamento
jurídico pátrio.
Ressalto que não desconheço o entendimento da Primeira Turma
desta Suprema Corte que, ao julgar o RMS 31.841/DF, de relatoria do
Ministro Edson Fachin, análogo ao caso dos autos, entendeu pela
ocorrência da decadência do direito da Administração de anular o ato de
concessão da anistia.
No entanto, analisados os autos e dada as peculiaridades que
envolveram a concessão da anistia dos ex-cabos da Aeronáutica, entendo
que não merece acolhida a tese de decadência administrativa, aplicandose à espécie o entendimento firmado no julgamento do MS 28.279/DF, de
relatoria da Ministra Ellen Gracie, segundo o qual “situações
flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia
extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e
não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art.
54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas
na Constituição Federal” (grifei).
No mesmo sentido foi o julgamento do MS 26.860/DF, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, no qual ficou consignado que “a inconstitucionalidade
prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo
acoimado desse gravoso vício em função da decadência”.
7
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Isso posto, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos
pela União e pelo Ministério Público Federal, para denegar a segurança.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : NEMIS DA ROCHA
ADV.(A/S) : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA (20252/DF) E OUTRO(A/
S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
SEGURIDADE SOCIAL - CNTSS/CUT
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG,
1190/SE) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL - CONDSEF
ADV.(A/S) : JOSE LUIS WAGNER (DF017183/)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA E NACIONALISTAS DE MILITARES
- ADNAM
ADV.(A/S) : DANIEL FERNANDES MACHADO (16252/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE MILITARES ANISTIADOS E ANISTIANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS DO BRASIL-AMAFABRA
AM. CURIAE. : UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA ANISTIA-UMNA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS E PRÓ-ANISTIA ?
AMPLA? DOS ATINGIDOS POR ATOS INSTITUCIONAIS
AM. CURIAE. : ENTIDADE NACIONAL DOS CIVIS E MILITARES APOSENTADOS
E DA RESERVA-ACIMAR
ADV.(A/S) : JANINE MALTA MASSUDA (15807/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS DO NORDESTE-ASANE
ADV.(A/S) : CARLOS AYRES BRITTO (40040/DF)
ADV.(A/S) : MARCELO MONTALVAO MACHADO (34391/DF, 4187/SE,
357553/SP)
Decisão: Após os votos dos Ministros Dias Toffoli (Presidente
e Relator), Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Ricardo
Lewandowski, que davam provimento aos recursos extraordinários; e
dos votos dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Cármen Lúcia,
que negavam provimento aos recursos, o julgamento foi suspenso.
Falaram: pela recorrente União, o Ministro André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; pelo recorrente Ministério
Público Federal, o Dr. José Bonifácio de Andrada, Vice-ProcuradorGeral da República; pelo recorrido, o Dr. Marcelo Pires Torreão;
pelo amicus curiae Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Seguridade Social - CNTSS/CUT, o Dr. Cezar Britto; pelo amicus
curiae Associação Democrática e Nacionalistas de Militares –
ADNAM, o Dr. Daniel Fernandes Machado; pelo amicus curiae
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Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal –
CONDSEF, o Dr. José Luis Wagner; pelos amici curiae Associação de
Militares Anistiados e Anistiandos das Forças Armadas do Brasil –
AMAFABRA, Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia – UMNA,
Associação de Defesa dos Direitos e Pró-Anistia Ampla dos
Atingidos por Atos Institucionais e Entidade Nacional dos Civis e
Militares Aposentados e da Reserva –ACIMAR, a Dra. Janine Malta
Massuda; e, pelo amicus curiae Associação dos Anistiados do
Nordeste
–
ASANE,
o
Dr.
Saul
Tourinho
Leal.
Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Plenário, 09.10.2019.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Roberto
Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Luiz Fux.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, esclareço,
inicialmente, o descompasso que houve na sessão de ontem, quanto ao
alcance do Regimento Interno, considerada a minha óptica e a de Vossa
Excelência.
O que vem do Regimento Interno, presente o artigo 324, § 1º? Algo
que decorre da própria Constituição Federal, relativamente ao cabimento
do extraordinário, à definição da repercussão maior do tema veiculado
nas razões do recurso. Leio o parágrafo:
"Parágrafo único. Decorrido o prazo sem manifestações
suficientes para recusa do recurso, reputar-se-á existente a
repercussão geral."

Ou seja, parte-se do pressuposto segundo o qual a recusa da
repercussão geral pressupõe maioria qualificada. Não serve sequer a
maioria absoluta, de 6 votos. É preciso que haja 8 pronunciamentos em
sentido contrário à configuração da repercussão maior.
O denominado Plenário Virtual – que tem servido, na dicção de
alguns Colegas, inclusive, para julgamento de recurso, julgamento de
fundo –, considerado o sítio do Tribunal na internet, tem diversos
espaços. O primeiro deles, a meu ver, que pode ocasionar
prejudicialidade, diz respeito à existência, ou não, de questão
constitucional, já que a repercussão geral está vinculada ao extraordinário
que conduza e estampe, ante o decidido na origem, tema constitucional.
Nesse item, houve maioria simples no sentido de não se ter matéria
constitucional. Votaram assim eu próprio, o ministro Luiz Edson Fachin,
a ministra Cármen Lúcia, o ministro Luís Roberto Barroso e o ministro
Celso de Mello, afastando a existência de questão constitucional.
Ter-se-ia, levando em conta a lógica, a prejudicialidade do item
seguinte: configuração, ou não, da repercussão maior. Prosseguiu-se –
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porque o Colegiado não se reúne para deliberar a respeito, tudo ocorre de
forma virtual – e passou-se a responder o quesito subsequente:
repercussão geral – configuração. Então não se teve, quanto à recusa da
repercussão maior, os 8 votos exigidos na Constituição Federal. É o
primeiro esclarecimento que presto.
Presidente, não se julga, pela vez primeira, em sede extraordinária,
qualquer tema. Julga-se na competência originária do Tribunal. Isso
ocorre considerado o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior
Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo, no que, nesses
Tribunais, chegam recursos de natureza extraordinária. Poderia,
simplesmente, dar a palavra ao ministro Eros Grau – hoje, Advogado –
para discorrer sobre a matéria, no que chegou às nossas mãos excelente
parecer de Sua Excelência.
O que decidiu, a uma só voz, o Superior Tribunal de Justiça, presente
o acórdão impugnado mediante o extraordinário? Decidiu, no bojo de
mandado de segurança, sobre tema único, sendo relator o ministro
Arnaldo Esteves Lima – cuidadoso ministro, cuidadoso magistrado,
desde a primeira instância –, que ficou muito bem retratado no relatório.
Após o introito, consignou-se:
"Alega, em apertada síntese" – o impetrante –, "que 'tendo
em vista que tanto a publicação da portaria de anistia, quanto a
realização do primeiro pagamento da prestação mensal" –
porque é uma relação continuada – "ocorreram há mais de 05
(cinco) anos" – segundo sustentado –, "salta aos olhos a
decadência do direito da Administração Pública de anular a
portaria de anistia do Impetrante'."

Passou, então, o Relator, no voto condutor do julgamento, a discorrer
sobre o caso, tendo em vista interpretação conferida a norma estritamente
legal, sem envergadura maior, sem envergadura constitucional, ou seja, a
contida no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. Não houve, nem mesmo no
exame dos embargos declaratórios, apreciação da anistia implementada.
Indaga-se: sem debate e decisão prévios, levando em conta dois
2
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verbetes da Súmula do Supremo, é possível, no âmbito estrito do recurso
extraordinário, julgar-se, pela vez primeira, em mandado de segurança
impetrado pelo anistiado – que não teria sequer interesse em evocar a
matéria, porque contava com situação jurídica devidamente constituída
havia nove anos –, a questão? Não, Presidente. Estamos cansados de
negar seguimento a extraordinário, de desprover agravo para subida de
recurso extraordinário, a partir da ausência do prequestionamento, a
partir da ausência do debate e decisão prévios do tema versado.
Então, tem-se, no caso concreto, a convocação do Supremo para
pronunciar-se sobre algo que não foi decidido na instância de origem, no
Superior Tribunal de Justiça: a higidez da anistia, tal como implementada
há nove anos, e a data em que ela foi declarada insubsistente pela
Administração Pública, à margem do disposto no artigo 54 da Lei nº
9.784/1999.
Na assentada de ontem, cheguei a dizer que a Administração assim
procedeu sem ter sequer ação exercitável, a possibilidade de, plausível o
sucesso, ingressar em Juízo.
Mas admitamos a transformação do Supremo em órgão
simplesmente revisor das decisões do Superior Tribunal de Justiça. E aqui
estamos a nos defrontar não com recurso ordinário constitucional, porque
o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça foi favorável à parte
impetrante. Somente é cabível o recurso ordinário constitucional quando
se tem o indeferimento da ordem em mandado de segurança. Admitamos
a análise, como se fôssemos instância revisora e o recurso não fosse o
extraordinário, mas o ordinário, recurso por excelência ou, quem sabe,
uma apelação – tem-se a dualidade de nomenclatura: recurso
ordinário/apelação –, interpretar o artigo 54. Há princípio básico de
hermenêutica e aplicação do Direito: onde o legislador não distingue, não
cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de criar-se o critério de plantão e não
se ter a almejada segurança jurídica.
O artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 implica a previsão de prazo
improrrogável, porque decadencial, para a Administração fazer justiça
por mão própria, atuar no campo administrativo e declarar insubsistente
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ato que praticara anteriormente, ou seja, o prazo de cinco anos.
Presidente, repito, não há, no preceito do artigo 54 da Lei nº
9.784/1999 – e sinto-me a julgar mandado de segurança como se o
Supremo tivesse competência originária, não estivesse se defrontando
com recurso extraordinário –, nenhuma exceção à incidência do prazo,
além da má-fé. Pouco importa que se trate de relação jurídica regida por
norma estritamente legal ou por norma constitucional. O que se busca,
segundo o mestre Câmara Leal, com os dois institutos, prescrição e
decadência, até mesmo em detrimento da almejada justiça, é a
estabilidade das relações jurídicas. O fator tempo tem eficácia
insuplantável.
Mas – volto à tecla inicial – não há matéria constitucional, no que o
Superior Tribunal de Justiça, no âmbito próprio à atuação, limitou-se a
examinar o mandado de segurança, originariamente, sob o ângulo
estritamente legal, não adentrando – e, por isso, não se pode julgar, pela
vez primeira, o tema – a problemática da higidez da anistia
implementada.
Peço vênia, Presidente, a Vossa Excelência e aos Ministros que o
acompanharam, para permanecer firme, considerada a reiterada
jurisprudência do Supremo. O recurso extraordinário não é meio
adequado, segundo ditame da Constituição Federal, para ter-se nova
interpretação de dispositivo legal.
Então, no caso, admitindo-se que aquela maioria formada, no
Plenário Virtual, não tem consequência – e para mim tem, porque
premissa para chegar-se à análise da configuração ou não da repercussão
geral é ter-se questão constitucional –, e a repercussão maior pressupõe
debate e decisão prévios quanto ao tema constitucional, quanto a preceito
da Constituição, e a interposição do recurso extraordinário.
Há mais, Presidente. Não cabe, antecipadamente, interpretar
dispositivo constitucional, que visa beneficiar o cidadão, de modo a
prejudicá-lo, como se mostra o artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Isso se não houvesse a impossibilidade
jurídica de adentrar-se, como disse, pela vez primeira, a matéria relativa à
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higidez da anistia.
Acompanho, portanto, o ministro Luiz Edson Fachin e aqueles que o
seguiram no voto proferido.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Peço vênia, Senhor
Presidente, para acompanhar o substancioso voto proferido pelo
eminente Ministro EDSON FACHIN e negar provimento, em
consequência, aos recursos extraordinários interpostos tanto pela União
Federal quanto pelo Ministério Público Federal.
É o meu voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Eu só gostaria de esclarecer, diante de votos tão bem fundamentados
e divergentes do meu, proferidos ontem e também hoje, que, ao dar
provimento ao recurso, a tese que proponho não é rever todos os casos. E
exatamente dizer que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104/64, ou seja, única e
exclusivamente em relação a esse universo, mas desde que se comprove a
ausência de ato com motivação exclusivamente política e, em todo e
qualquer caso, assegurando-se ao anistiado, em procedimento
administrativo, o devido processo legal.
Na data de ontem, resumi meu voto e omiti da leitura a
circunstância específica do caso concreto, até porque, nos recursos
extraordinários com repercussão geral, temos dado dimensão mais
objetiva a esse instrumento, exatamente pelo impacto que terá o resultado
nos demais casos de repercussão geral.
Então, disse em meu extenso voto, citando a posição da AGU em seu
recurso:
"Ao revés, infere-se" - e aqui são fatos; não há controvérsia
- "que a vida militar do interessado transcorreu na mais
absoluta normalidade. Ele foi, portanto, promovido e
reengajado após a edição da Portaria nº 1.104/64. Providência
administrativa esta que, vale lembrar, tem como uma de suas
condições básicas o 'bom comportamento militar e civil', além
da 'aptidão profissional, espírito militar, atestados ou avaliados
pelo Comandante', nos termos do item 3.1.b e c da citada
portaria - cuja incidência revela-se inteiramente incompatível
com a invocada situação de um perseguido político.
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Além disso, observa-se também que ele foi elogiado por
seu superior, valendo transcrever os seguintes elogios que
consta de certidão funcional (fls. 9): 23 de março de 1972 Consignado pelo 2º Tent. Int. Neolino Ferreira, Diretor da
Colônia de Férias, nos seguintes termos: 'Pelo desempenho de
suas funções no transcurso da Colônia de Férias'. 22 de Junho
de 1972 Consignado pelo EXmº Sr. Brig. Do AR - Geraldo
Labarthe Lebre, comandante da AFA, nos seguintes termos:
'Pela cooperação do AFA, nos seguintes termos: 'Pela
cooperação e interesse que demostra no seu trabalho'.
Dos documentos trazidos aos autos, bem como dos
argumentos de defesa apresentados, não se verifica a
comprovação ou indicação de que o interessado tenha sofrido
qualquer ato de perseguição por motivação política, que
justifique a sua condição de anistiado."

Posteriormente, baseado única e exclusivamente na Portaria, ele
pede a anistia. Inicialmente, a Comissão de Anistia a concede;
posteriormente, em revisão, em que houve o devido processo legal, foi
revista essa concessão.
É disso que se trata, no caso concreto, respeitando as divergências
apresentadas.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
SUSPENSÃO DE JULGAMENTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Na data de ontem, o Ministro Ricardo Lewandowski fez uma
proposição em relação a um eventual adendo a meu voto, o qual vou
analisar, que é a questão dos efeitos em relação aos recebimentos que já
ocorreram. Por isso, indico adiamento.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De qualquer forma, há
empate na votação, não é?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Eu estou indicando o adiamento. Já que sou o Relator, eu tenho, pelo
Regimento, essa possibilidade.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não estou refutando
nem impugnando a indicação feita por Vossa Excelência. Apenas estou
registrando, como componente do Colegiado, que se verificou o empate.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Sim, é matemático.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : NEMIS DA ROCHA
ADV.(A/S) : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA (20252/DF) E OUTRO(A/
S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
SEGURIDADE SOCIAL - CNTSS/CUT
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG,
1190/SE) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL - CONDSEF
ADV.(A/S) : JOSE LUIS WAGNER (DF017183/)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA E NACIONALISTAS DE MILITARES
- ADNAM
ADV.(A/S) : DANIEL FERNANDES MACHADO (16252/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE MILITARES ANISTIADOS E ANISTIANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS DO BRASIL-AMAFABRA
AM. CURIAE. : UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA ANISTIA-UMNA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS E PRÓ-ANISTIA ?
AMPLA? DOS ATINGIDOS POR ATOS INSTITUCIONAIS
AM. CURIAE. : ENTIDADE NACIONAL DOS CIVIS E MILITARES APOSENTADOS
E DA RESERVA-ACIMAR
ADV.(A/S) : JANINE MALTA MASSUDA (15807/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS DO NORDESTE-ASANE
ADV.(A/S) : CARLOS AYRES BRITTO (40040/DF)
ADV.(A/S) : MARCELO MONTALVAO MACHADO (34391/DF, 4187/SE,
357553/SP)
Decisão: Após os votos dos Ministros Dias Toffoli (Presidente
e Relator), Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Ricardo
Lewandowski, que davam provimento aos recursos extraordinários; e
dos votos dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Cármen Lúcia,
que negavam provimento aos recursos, o julgamento foi suspenso.
Falaram: pela recorrente União, o Ministro André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; pelo recorrente Ministério
Público Federal, o Dr. José Bonifácio de Andrada, Vice-ProcuradorGeral da República; pelo recorrido, o Dr. Marcelo Pires Torreão;
pelo amicus curiae Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Seguridade Social - CNTSS/CUT, o Dr. Cezar Britto; pelo amicus
curiae Associação Democrática e Nacionalistas de Militares –
ADNAM, o Dr. Daniel Fernandes Machado; pelo amicus curiae
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Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal –
CONDSEF, o Dr. José Luis Wagner; pelos amici curiae Associação de
Militares Anistiados e Anistiandos das Forças Armadas do Brasil –
AMAFABRA, Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia – UMNA,
Associação de Defesa dos Direitos e Pró-Anistia Ampla dos
Atingidos por Atos Institucionais e Entidade Nacional dos Civis e
Militares Aposentados e da Reserva –ACIMAR, a Dra. Janine Malta
Massuda; e, pelo amicus curiae Associação dos Anistiados do
Nordeste
–
ASANE,
o
Dr.
Saul
Tourinho
Leal.
Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Plenário, 09.10.2019.
Decisão:
Após
o
voto do Ministro Gilmar Mendes, que
acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Presidente e Relator), dando
provimento aos recursos extraordinários; e dos votos dos Ministros
Marco Aurélio e Celso de Mello, que negavam provimento aos
recursos, o Relator indicou adiamento. Ausentes, justificadamente,
a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Luiz Fux. Plenário,
10.10.2019.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson
Fachin e Alexandre de Moraes.
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Cármen Lúcia
e Luiz Fux.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Analisei uma proposta feita no voto do Ministro Ricardo
Lewandowski e, desde logo, já deixo claro que, na eventualidade de ser
dado provimento aos recursos da União e do Ministério Público, não
haverá a devolução das verbas já recebidas pelos anistiados.
Então, inicio, retomando o julgamento, dizendo que acolho essa
proposição feita pelo Ministro Ricardo Lewandowski e a agrego ao final
de minha tese, para que, além de se respeitar uma eventual declaração de
nulidade ou de anulação das concessões de anistia, seja respeitado o
devido processo legal, ou seja, só com o devido processo legal. Acrescento
à tese, também, que não poderá a União pedir a devolução daquelas
verbas já percebidas.
Então, a proposta de tese que reformulo é a seguinte:
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104 de 1964 assim a tese fica adstrita única e exclusivamente a essa hipótese
e não a uma tese geral - quando se comprovar a ausência de ato
por motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo
legal e a não devolução das verbas já recebidas.

Faço essa retificação ao final de meu voto, mas ratifico o voto pelo
provimento dos recursos extraordinários da União e do Ministério
Público.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, egrégia
Corte, ilustre representante do Ministério Público, Senhores Advogados
presentes e senhores estudantes que foram aqui saudados pelo
Presidente.
Senhor Presidente, muito embora eu tenha me ausentado da sessão
por motivos pessoais notórios, tive a oportunidade de ter acesso a todos
os votos. Sem prejuízo, esta é uma matéria que também era recorrente no
STJ e que se tornou, também aqui, uma matéria bem debatida, tanto
assim que foi afetada à repercussão geral.
Senhor Presidente, trago um voto longo escrito, que é o voto de
desempate, mas vou sintetizar em prol dos trabalhos da Corte. Tanto
quanto pude verificar, a tese gravita em torno da possibilidade de rever o
ato de anistia. E essa possibilidade de rever o ato de anistia não significa
dizer que se vai cassar a anistia, porque se, efetivamente, no ato de
apreciação da revisão da anistia, o interessado comprovar que sua
exoneração se deu por motivação política - que é como exige o art. 8º da
ADCT -, ele ficará numa situação absolutamente inalterada. E, se for
cassada, será - segundo pude depreender dos votos - por uma questão
eminentemente constitucional.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
E após o devido processo legal.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Por outro lado, Vossa
Excelência traz esses adminículos muito importantes, ou seja, a
Administração Pública pretende rever porque - já no STJ era público e
notório -, em alguns casos, inúmeros casos, eram extravagantes. Havia
indenizações milionárias inoficiosas, o que também começou a chamar a
atenção do STJ, no momento em que eu estava já de saída.
Eu verifico que, em alguns casos emblemáticos do Superior Tribunal
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RE 817338 / DF
de Justiça, essa instância acabou dando uma solução justa, modelando
aquela solução que fora adotada pela Turma de Direito Público a que
pertenci com o saudoso amigo Ministro Teori Zavascki.
Senhor Presidente, dos debates ressoa inequívoco que essa anistia
concedida não foi com motivação política. Do tanto quanto eu pude aferir
dos autos, na verdade, o que houve, com a saída desses cabos, foi uma
reestruturação funcional da carreira. Esses processos de revisão vão
demonstrar quais foram os casos em que incidiu naturalmente a
reestruturação na carreira e quais foram os casos em que houve
efetivamente, digamos assim, uma perseguição política.
Agora, o que é que pretendem as partes? Utilizar, no meu modo de
ver, de algo que, hoje em dia, já está começando a ser litigado, que é o
argumento da decadência para não enfrentar a questão de fundo.
Então, vejam o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, recentemente,
teve uma atitude de mitigação desses instrumentos que criam um
subterfúgio para que não se analise a questão de mérito: não pode rever
porque houve a decadência. Não! Vamos rever para verificar se foi
legítima essa anistia, porque isso gera, evidentemente, despesas para os
cofres públicos. O que não se quer é rever, no indício de que se sabe que
muitas anistias foram concedidas ao arrepio da Constituição Federal. Foi
a essa conclusão que eu cheguei, analisando todos os votos dos eminentes
Pares.
Vejam, no meu modo de ver, o Direito caminha para evitar esses
subterfúgios que impeçam a consagração...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, não há
subterfúgio. Não é subterfúgio. Vossa Excelência acaba fazendo uma
crítica àqueles que deram importância à passagem do tempo!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, absolutamente. Estou
falando do Direito!
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência está
adjetivando; isso é muito perigoso!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, mas eu não sou de
adjetivar, Ministro Marco Aurélio. Meu estilo de votar é com respeito,
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com serenidade, não estou adjetivando nada.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Eu anoto, só como Relator, tendo em mãos aqui os dados, que o
desligamento deste cabo se deu em 1972, após inúmeros elogios, porque
completou o prazo de oito anos, como até hoje é assim.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agora, Ministro Toffoli, veja
Vossa Excelência o seguinte: recentemente, o Supremo Tribunal Federal
entendeu de afastar a prescrição para poder haver, pelo poder público, o
direito de perseguir, em juízo, indenização por danos ao erário.
Recentemente, nós afastamos a prescrição.
No meu modo de ver, essas estratégias para corrigir e não deixar
margem a nenhuma penumbra de adjetivação, essas estratégias legais
tendem a desaparecer, quer dizer, não se pode verificar se foi legítimo ou
não legítimo o ato. Não se pode verificar se o ato foi constitucional ou
inconstitucional, porque há decadência, então a porta é uma porta que
não se abre para se analisar a questão meritória, que é a questão mais
importante.
Senhor Presidente, abreviando essa minha intervenção, juntarei voto
escrito, reconhecendo haver votado, na Primeira Turma, de modo
diferente e também, no Pleno, em sentido diverso. Procurei amadurecer
essa questão depois de ter recebido, ontem, valorosos ex-Colegas do STJ,
que me levaram memoriais, assim como também o Advogado-Geral da
União. De sorte que é um voto pensado, repensado, lido, treslido, no qual
cheguei à seguinte conclusão:
1. A Administração Pública, no exercício do seu poder-dever de
autotutela, pode rever atos de concessão de anistia, quando ausente a
motivação política determinante do favor legis, assegurado - como Vossa
Excelência destacou - o devido processo legal ao anistiado.
2. O prazo decadencial para anulação dos atos administrativos não
pode servir de fundamento para obstar conjuração de atos notoriamente
inconstitucionais e presentes no ordenamento jurídico.
Aqui, cito precedentes do Supremo Tribunal Federal, afastando a
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decadência diante de atos inconstitucionais, inclusive no MS 26.860, do
Plenário, de minha relatoria. Muito embora, por ser emblemático, eu cite,
também, o mandado de segurança da relatoria da Ministra Ellen Grace
que tratou da questão da decadência para impugnar cartórios ocupados
por quem não fez concurso público. Também havia a decadência, mas nós
chegamos à conclusão de que não se poderia consolidar uma situação
ilegítima e inconstitucional como aquela.
A instauração de procedimento de revisão de atos concessivos de
anistia não viola direito, porquanto o resultado do procedimento pode
resultar na convalidação do ato originário da anistia. Então, a meu ver,
não há nenhuma violação de direito.
A parte beneficiária do ato inconstitucional não pode nutrir
confiança legítima por força da regra proibitiva do erro de direito.
Ninguém pode alegar que tem direito, desconhecendo a existência de
direito. Essa é uma regra prevista na lei de introdução à lei das leis, que
era a Lei de Introdução ao Código Civil, hoje substituída pela nova Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Qual direito? O art. 8º do
ADCT.
A ponderação jurisdicional de valores, na aplicação do Direito, não
pode resultar no sacrifício do princípio da supremacia da Constituição.
3. A edição de atos administrativos que preservem situações
notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período
de tempo, não ostenta, data maxima venia, o caráter de base de confiança a
legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e nem tem o
condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos.
A Portaria 1.104/1964 teve como ratio essendi regular a permanência,
em serviço ativo, dos integrantes - cabos, soldados e taifeiros - do corpo
de pessoal subalterno da Aeronáutica, em obediência ao disposto na
própria lei do serviço militar.
Vale dizer, o que houve foi efetivamente uma reorganização da
carreira, estabelecendo aqueles prazos de permanência, ao fim dos quais,
se quisesse permanecer, teria de fazer concurso público. Mutatis mutandis,
tem uma pequena semelhança com a questão cartorial.

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3A13-6F19-89C6-812A e senha 260D-3A51-E20F-2C58

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 125 de 152

RE 817338 / DF
Consectariamente, Senhor Presidente, a motivação excludente
política, reclamada pela Constituição Federal para efeito de concessão de
anistia, não se verificou no denominado “Caso dos Cabos”, aqui narrado,
e, em geral, deve ser apreciada em processos próprios, submetidos ao
contraditório e ao devido processo legal, agora acrescidos dessa decisão
aditiva de Vossa Excelência de não determinar a devolução dos valores
Peço imensas vênias aos meus Colegas que votaram em sentido
contrário para acompanhar a corrente que deu provimento ao recurso
extraordinário.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, eminentes
pares, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados
aqui presentes, cinge-se a controvérsia à possibilidade de um ato
administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional,
ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo
decadencial previsto na Lei 9.784/1999.
O acórdão recorrido, em face do qual foram interpostos os recursos
extraordinários com fundamento no artigo 102, III, 'a', da Constituição
Federal, concedeu a segurança para declarar a decadência do ato de
anulação da portaria anistiadora. Entendeu que “a Portaria Interministerial
MJ/AGU 134, de 15/2/11, que instaurou procedimento de revisão das anistias,
mesmo se considerada hábil a afastar a decadência, não tem o condão de reabrir o
prazo decadencial já finalizado".
Esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, sob o tema 839:
“a) Possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a
violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela
Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto
na Lei nº 9.784/1999;
b) Saber se portaria que disciplina tempo máximo de serviço de
militar atende aos requisitos do art. 8º do ADCT.”.

Adianto que, consideradas as especificidades do caso em questão,
dou provimento aos recursos interpostos, ao que acompanho o voto
proferido pelo eminente Ministro Relator.
Como se verá na fundamentação, a possibilidade de a União anular
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a anistia concedida com base na Portaria 1.104/64 baseia-se na existência
de flagrante inconstitucionalidade no enquadramento de ato genérico e
impessoal à previsão de “motivação exclusivamente política, por atos de
exceção, institucionais ou complementares” de que trata o artigo 8º do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Ab initio, necessário precisar os contornos exatos do objeto em
questão. É que, como cediço, é a correta delimitação da controvérsia que
permitirá ao órgão jurisdicional aplicar o precedente de repercussão geral
nos demais casos sobrestados, sem prejuízo do desfecho no caso concreto.
O voto do eminente Ministro Presidente, a que adiro, sintetizou a
proposta de tese nos seguintes termos:
“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”.

Verifica-se, a partir dos votos que me antecederam, que há razoável
consenso quanto à possibilidade, em tese, de o ato administrativo,
consubstanciado na concessão de anistia por parte do Ministério da
Justiça, ser convalidado de sua nulidade após o prazo decadencial
disposto na lei federal de regência, desde que exista (i) demonstração
de má-fé do administrado; (ii) medida administrativa impugnadora do
ato antes do decurso do prazo; ou (iii) flagrante inconstitucionalidade.
Ainda que a repercussão geral imponha ares de objetivação, deve-se
analisar o caso concreto, vez que é a aplicação da tese ao caso concreto
que enseja a ávida dissonância deste Plenário.
In casu, a anistia fora concedida ao Recorrido pela Portaria 2.340/03,
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de 9/12/2003, a partir do entendimento firmado pela Comissão de Anistia
de que a Portaria 1.104/64 configurava ato de exceção de natureza
exclusivamente política a autorizar o reconhecimento da condição de
anistiado dos atingidos (Súmula Administrativa 2002.07.0003 da
Comissão de Anistia).
Em 2011, Portaria Interministerial 134 do Ministério da Justiça e
AGU instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para revisar as
portarias de concessão de anistia fundamentada unicamente na Portaria
1.104/64, o que resultou na anulação de diversos atos, dentre os quais o da
anistia concedida ao Recorrido, ex-cabo da Aeronáutica licenciado por
conclusão de tempo de serviço (Voto 319/2012/GTI), por meio da Portaria
1.960, de 5/9/2012.
Evidenciado o transcurso de mais de 5 anos entre a concessão da
anistia (2003) e a portaria de anulação do benefício político (2012), estaria
caracterizada a decadência do direito da administração pública de anular
seus próprios atos, mormente porque as hipóteses legais que obstariam o
prazo decadencial, referidas no artigo 54 da Lei 9.784/99, não são
aplicáveis – a má-fé do beneficiário do ato, como fator concorrente para a
suposta ilegalidade, ou a prática pela autoridade administrativa de
impugnação à validade do ato.
Todavia, in concreto, a perda do direito de anular o ato deixa de
acontecer por ter se verificado situação de patente inconstitucionalidade,
capaz de contrapor-se à segurança jurídica tutelada pela regra
decadencial.
Ab initio, considero relevante assentar algumas premissas gerais
quanto à revisão do ato administrativo de concessão de anistia política, à
luz dos precedentes desta Corte sobre o tema, máxime em razão da
repercussão geral reconhecida. Especificamente, serão analisadas (i) a
possibilidade de o prazo decadencial para anulação do ato administrativo
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concessivo de anistia política ser afastado em hipóteses excepcionais; (ii) a
impossibilidade de notas técnicas e pareceres não vinculantes
subsumirem-se a “qualquer medida de autoridade administrativa”, para fins
do artigo 54, §2º, da Lei 9.784/99; e (iii) a necessidade de comprovação de
má-fé, para incidência da ressalva mencionada no artigo 54, caput, da Lei
9.784/99.
I.
PREMISSA GERAL QUANTO À REVISÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE ANISTIA: A
POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL
NA CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
Esta Suprema Corte possui o entendimento reiterado de que a mera
instauração de procedimento de revisão dos atos concessivos de anistia
não viola direito líquido e certo, bem como não ofende, por si só, o art. 54
da Lei 9.784/1999. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DA CONDIÇÃO
DE ANISTIADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte já firmou
entendimento, em casos análogos, no sentido de que a mera
instauração de procedimento de revisão dos atos concessivos
de anistia não viola direito líquido e certo, bem como não
ofende o art. 54 da Lei nº 9.784/1999. (Precedentes: RMS 31.400AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01/10/2014; RMS
32.116-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13/05/2014) 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 32277-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/9/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PORTARIA
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INTERMINISTERIAL Nº 134/2011. REVISÃO DE ANISTIA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no
sentido de que não viola direito líquido e certo a instauração
de procedimento de revisão de atos que concederam anistia
política. 2. Não é possível falar em ofensa ao art. 54 da Lei nº
9.784/1999, tendo em vista que a decadência pode ser afastada caso
configurada a má-fé do interessado, o que deve ser analisado em
procedimento próprio, com o respeito às garantias da ampla defesa e do
devido processo legal (RMS 31.027 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
Precedentes: (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(RMS 31.400-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe 1º/10/2014).
“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
INDIVIDUAL DESTINADO A APURAR A LEGITIMIDADE DO
BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DECADÊNCIA.
INVIABILIDADE DE JUÍZO PREMATURO A RESPEITO.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em
casos análogos, a autorização para abertura de processo
administrativo ou a sua efetiva instauração não autoriza, por
si só, um juízo antecipado sobre a decadência para a revisão do
ato concessivo de anistia política. Primeiro, porque, a teor do
art. 54 da Lei 9.784/1999, ressalva-se do prazo decadencial a
hipótese de comprovada má-fé, o que, para ficar determinado,
depende de apuração no próprio processo instaurado; e,
segundo, porque o termo ad quem do prazo decadencial não é
necessariamente a abertura do processo administrativo, mas,
sim, qualquer medida de autoridade administrativa que
importe impugnação à validade do ato, conforme expressa o
parágrafo 2º do mesmo artigo 54, circunstância que também
está sujeita a verificação probatória, insuscetível de ser
aprofundada na via do mandado de segurança. Precedentes: (...).
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2. Agravo regimental não provido”. (RMS 32.116-AgR, Rel. Min.
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/5/2014)
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ANISTIA. DECRETO Nº 1.084/2011, COM
FUNDAMENTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº
134/2011.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE
ANISTIADO.
POSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal já se inclinou pela ausência de direito líquido e certo quanto à
pretensão de inibir a Administração Pública de instaurar
procedimento administrativo para revisão do ato de concessão de
anistia, com base no poder de autotutela. Precedentes. 2. A mera
instauração do procedimento para verificar a regularidade da
anistia concedida não tem o condão de, por si só, ensejar a
consideração do transcurso do prazo decadencial, de modo que
não há contrariedade ao disposto no artigo 54 da Lei nº 9.874/1999,
diante da ressalva da parte final do dispositivo. 3. Recurso ordinário
em mandado de segurança não provido”. (RMS 31895, Rel. Min.
Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30/3/2017)

Importante notar que os precedentes citados, assim como vários
outros mandados de segurança, insurgiram-se contra a mera abertura do
procedimento visando a revisão ou a anulação da anistia. A Corte
entendeu, acertadamente, que seria precipitado impedir a ação
administrativa de autotutela, porque poderia ser averiguada no curso das
apurações alguma hipótese obstativa da decadência.
No caso concreto sub examine, a situação é diferente: já se concluiu o
processo administrativo aberto com a finalidade de investigar eventual
causa de invalidação da portaria que concedeu a anistia, tendo concluído
pela revisão da anistia por orientação do grupo interministerial, o que se
promoveu pela portaria própria.
6
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Nada obstante, subsiste, como fundamento subjacente comum, a
premissa de que é possível relativizar o prazo decadencial na
convalidação de ato administrativo.

II
A FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ENQUADRAMENTO DA PORTARIA 1.104/64 COMO ATO DE
EXCEÇÃO, INSTITUCIONAL OU COMPLEMENTAR DE
MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA
O segundo ponto a ser analisado consiste na impossibilidade de o
enquadramento da motivação exclusivamente política do ato que
ensejou a concessão de anistia ser considerado vício de
inconstitucionalidade suficiente para impedir a convalidação do ato
administrativo. Mais especificamente, discute-se se a revisão de anistias
políticas concedidas com base exclusivamente na Portaria 1.104/1964
sujeita-se a prazo decadencial.
A inconstitucionalidade em questão decorreria de eventual violação
do ato concessivo de anistia ao artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, segundo o qual “é concedida anistia aos que,
no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição,
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos
de exceção, institucionais ou complementares (...)”.

A) A BASE DA CONFIANÇA NA AUTOTUTELA COMO REQUISITO
QUE PRESERVA A SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO
A máxima efetividade da Constituição, corolário da força normativa
da Constituição, foi claramente revelada no princípio da aplicabilidade
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imediata das normas definidoras de direitos fundamentais (CRFB/88, art.
5º, § 1º), além da aplicabilidade imediata dos ditames constitucionais,
como regra, independente de ulterior regulamentação infraconstitucional.
As normas constitucionais devem ser amplamente respeitadas, não
só por seu conteúdo normativo, mas também serem as de maior
hierarquia no ordenamento jurídico pátrio. Perfilhando este
entendimento, Konrad Hesse leciona que “na resolução dos problemas
jurídico-constitucionais, deve ser dada a preferência àqueles pontos de vista que,
sob os respectivos pressupostos, proporcionem às normas da Constituição força de
efeito ótima” (HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da
República da Alemanha. Porto Alegre: S.A. Fabris, 1998, p. 68). Todas as
demais normas devem buscar fundamento de juridicidade por meio de
um filtro de constitucionalidade, que se irradia por todos os ramos de
Direito.
A filtragem da Constituição de 1988 tem transformado diversos
institutos do direito administrativo. No caso da autotutela,
especificamente, o poder-dever de a Administração Pública rever seus
atos quando eivados de vícios de irregularidade observa as garantias
constitucionais, tais como a observância da motivação, publicidade,
contraditório e ampla defesa, segurança jurídica e boa-fé (BAPTISTA,
Patrícia. Os limites constitucionais à autotutela administrativa. Revista da
Procuradoria‐Geral do Município de Juiz de Fora ‐ RPGMJF Juiz de Fora, ano
1, n. 1, jan. / dez. 2011).
Nessa linha, as decisões administrativas, tanto as que concedem
quanto as que revisam a anistia política, presumem-se dotadas de
legalidade, legitimidade e veracidade, atributo que não se reduz a
instrumento da supremacia do interesse público, vertendo-se opressor
sobre os cidadãos. Ao contrário, tutela a legítima expectativa dos
administrados de que, diante da atuação aparentemente regular da
autoridade pública, o ato ou decisão gerará seus efeitos naturais.
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O argumento da supremacia do interesse público já não pode
sustentar o aniquilamento apriorístico da segurança jurídica, para que
não se traduza em arbitrariedade. É na ponderação entre a segurança
jurídica, que contempla, a um só tempo, dimensão individual e coletiva, e
o outro valor constitucional violado pelo ato administrativo que se
depreende o fator de legitimação da atividade administrativa e se
assegura a efetiva proteção à supremacia da Constituição.
A revisão das anistias concedidas sem motivação exclusivamente
política não se confunde com nova interpretação dos fatos políticos. Ao
contrário, corrige uma situação de patente inconstitucionalidade, quando
o enquadramento sobreinclusivo desvirtua a proteção constitucional
conferida àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício. A ponderação
perpetrada no caso, portanto, ocorre entre a segurança jurídica, que milita
a favor do prazo decadencial, e a pacificação social pretendida por meio
da valorização da dignidade daqueles que tanto sofreram com os excessos
do regime ditatorial.
Não se pode promover uma releitura atemporal do dispositivo
constitucional que assegurou proteção às vítimas de perseguição política,
destinatárias diretamente de atos de exceção, institucionais ou
complementares. O recorte açodado do artigo 8º do ADCT, norma que
instrumentaliza essa proteção, ainda que com viés de expansão, revela
uma simplificação do momento histórico extraordinário que se vivenciou
pós-redemocratização, banalizando um instituto que não visa à reposição
remuneratória de uma categoria de militares precocemente afastados,
mas à reconciliação e à pacificação nacional.
É cediço que se deve reconhecer a necessidade de fixação de prazos
decadenciais para o exercício da autotutela, vez que a estabilização das
relações jurídicas pelo decurso do tempo é consectário lógico do princípio
da segurança jurídica, no mais instrumentalizado no artigo 5º, XXXVI, da
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Constituição.
Nada obstante, quando estamos diante de uma afronta literal ao
texto constitucional, é inadmissível que tenhamos atos administrativos,
ou ainda legais, que terminem por proteger a perpetuação de
determinados atos eivados de inconstitucionalidade desde o seu berço.
O princípio da proteção da confiança que inspira a regra do artigo 54
da Lei 9.784/99, ao restringir o direito potestativo de anular atos inválidos
de que decorrem efeitos favoráveis a seus destinatários, pressupõe a
satisfação de certos requisitos. Dentre eles a doutrina aponta a necessidade
de existência de uma base da confiança, compreendida como a sinalização no
cidadão de que o ato estatal é válido, constitucional, de que está em plena
harmonia com o ordenamento jurídico. Nesse sentido, colaciono a
doutrina de Valter Shuenquener de Araújo:
“Para que possa ser empregado, o princípio da proteção da
confiança exige um comportamento ou ato estatal capaz de criar uma
expectativa legítima no seu destinatário. Essa primeira condição diz
respeito, portanto, à necessidade de existência de uma base da
confiança (Existenz einer Vertrauensgrundlage). Trata-se do
comportamento, omissão ou ato normativo estatal (lei, decreto,
portaria, decisão judicial, práticas da Administração etc.) que origina
a confiança. É o que vai servir para introduzir a confiança na mente
dos particulares.
(...) A base da confiança é, em linhas gerais, a medida estatal que
atinge o particular. Independentemente da forma adotada, a
manifestação de vontade do Estado é imprescindível para a existência
de uma confiança digna de tutela. (ARAÚJO, Valter Shuenquener. O
Princípio da Proteção da Confiança. Uma nova forma de Tutela do
Cidadão diante do Estado. Impetus: Niterói, 2009. p. 83).

A edição de atos administrativos que preservem situações
notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período
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de tempo, não ostenta o caráter de base da confiança a legitimar a
incidência do princípio da proteção da confiança, nem tem o condão de
restringir o poder da Administração de rever seus atos.
In casu, segundo informa a Procuradoria Geral da República, o
Recorrido foi incorporado na Força Aérea como Soldado em 1º/10/1964 e
foi licenciado em 10/10/1972, ao completar 8 (oito) anos de tempo de
serviço militar.
Por ter ingressado na Força Aérea apenas onze dias antes da edição
da Portaria 1.104/64, fica evidenciado que a edição da Portaria não
consistiu em ato de exceção de motivação exclusivamente política,
sobretudo para o Recorrido, vez que sequer haveria tempo hábil de a
Administração editar o ato em resposta a uma postura considerada
reprovável do cabo.
Some-se que, de acordo com a Portaria 1.104/1964, o período de
permanência obrigatória, contado a partir da inclusão nas fileiras da FAB,
poderia ser prorrogado por períodos de dois anos sucessivamente até o
limite máximo de oito anos de efetivo serviço. As prorrogações, que
podem ser concedidas a requerimento do interessado ou não, têm como
condição básica o “bom comportamento militar e civil, avaliados de acôrdo com
a regulamentação e disposição em vigor”. Confira-se:
"1 Prorrogações do tempo de Serviço.
1.1 As praças da Fôrça Aérea Brasileira que completarem o
tempo de serviço inicial pelo qual se obrigarem a servir
poderão obter prorrogação desse tempo, obedecidas as
disposições destas instruções.
1.2 Tempo de serviço inicial é o período de permanência
obrigatória, contado a partir da inclusão nas fileiras da FAB na
situação considerada ou da graduação ou como 3° Sargento.
1.3 As prorrogações do tempo de serviço são feitas por
engajamento e reengajamentos.
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1.4 Engajamento é a prorrogação do tempo de serviço
inicial concedido por 2 (dois) anos.
1.5 Reengajamento é a prorrogação do engajamento
concedido por períodos de 2 (dois) anos.
(…)
3.1 São condições básicas para prorrogação do tempo de
serviço:
a) robustez física, comprovada em inspeção de saúde;
b) aptidão profissional, espírito militar, atestados ou
avaliados pelo Comandante, como previsto no Regulamento
do Corpo do Pessoal Subalterno;
c) bom comportamento militar e civil, avaliados de
acôrdo com a regulamentação e disposição em vigor.
4 Engajamento e Reengajamentos.
4.1 Terminado o período inicial poderão ser concedidos
em engajamento e até três reengajamentos (1 °, 2° e 3°)
sucessivos.
4.2 O engajamento se concederá aos Sargentos, Cabos,
Soldados e Taifeiros.
(...)
4.4 Os reengajamentos serão concedidos a Sargentos,
Cabos e Taifeiros.
4.5 O tempo de serviço do Cabo se prorrogará no máximo
até que decorrem 8 (oito) anos ininterruptos de efetivo
serviço, desde sua inclusão nas fileiras da FAB, ou no caso da
alínea 'a' do item 2.3.
(...)”

A inexistência de qualquer motivação política no licenciamento do
militar se verifica, ainda, nas sucessivas oportunidades em que seus
superiores poderiam ter evitado a prorrogação e não o fizeram. Mais
ainda: se o tempo de serviço do Recorrido se deu quase integralmente na
vigência da Portaria 1.104/64 e houve sucessivas prorrogações até o limite
de oito ano, a Força Aérea Brasileira reiteradamente atestou seu espírito
militar e seu bom comportamento militar e civil.
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Diante desse panorama, não se vislumbra, à luz do caso concreto,
base de confiança suficiente para restringir o exercício da autotutela
administrativa diante da inconstitucionalidade do enquadramento da
Portaria 1.104/64 como ato de motivação exclusivamente política.

B) A FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE DA
ANISTIA QUE SE FUNDAMENTA APENAS NA PORTARIA 1.104/64
O decurso do tempo não pode amparar uma situação de flagrante
inconstitucionalidade, perpetuando a violação direta à Constituição. A
esse propósito, inevitável trazer a lume Mandado de Segurança 28.279,
paradigmático precedente de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie,
que assentou a impossibilidade de convalidação de atos administrativos
flagrantemente inconstitucionais. Confira-se a respectiva ementa, in verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL
E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA.
ARTIGO
236,
PARÁGRAFO
3º,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL.
DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999.
INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS.
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA
IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.
SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA
APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º, da
Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos da
Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso
público para o devido provimento de serventias extrajudiciais
eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de
que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma
constitucional se tornado auto-aplicável. 4. Existência de
jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no
sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (...). 5.
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Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento
de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso
público não podem e não devem ser superadas pela simples
incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de
subversão das determinações insertas na Constituição Federal.
6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no
sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no
cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da
Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda
Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na
vigência da Constituição de 1988 (...). 7. Reafirmada a inexistência de
direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208
da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a
vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois
esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de
concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade
notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da igualdade, da
moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções
públicas. 9. Segurança denegada”. (MS 28279, Rel. Min. Ellen
Gracie, Plenário, DJe 29/4/2011)

Nesse mesmo sentido, o Plenário desta Corte, ao julgar o MS 26.860,
de minha relatoria, entendeu que “a inconstitucionalidade prima facie
evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso
vício em função da decadência”. O acórdão restou assim ementado, in verbis:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO
COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
CONCURSO
PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88.
NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO
ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA
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DENEGADA. (...) 4. In casu, a situação de flagrante
inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do
tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a
pretensão de perpetuação do ilícito. 5. A inconstitucionalidade prima
facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado
desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: (...). 6.
Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de
situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por
longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a
legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito
menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever
seus atos. 7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional,
ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do
vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o
ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em
concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato
manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade
juridicamente
impensável
de
normas
infraconstitucionais
normatizarem
mandamentos
constitucionais
autônomos,
autoaplicáveis. 8. O desrespeito à imposição constitucional da
necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da
carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da
consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236,
§3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando
a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato
desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem
denegada”. (MS 26860, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe
23/9/2014)

Cito, ainda, o MS 30.294, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão
Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; e o ARE
985614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
26/5/2017, DJe 20/6/2017, que, embora não conhecido teceu deferência à
jurisprudência sobre o tema.
Decerto, por expressa e direta previsão da Constituição Federal, o
15
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regime privatista somente poderia perdurar, de forma transitória,
enquanto as respectivas serventias administradas não vagassem. Como
defendido pelo Ministro Dias Toffoli quando do julgamento do Mandado
de Segurança 28.419, “a CF/88 trouxe duas ordens claras a serem aplicadas às
serventias: (...) (ii) serventia judicial deveria ser oficializada e, no caso de antes
da CF/88 ter sido ela delegada a particular, seriam respeitados os direitos de seu
eventual titular (art. 31, do ADCT)” (MS 28.419, Rel. Dias Toffoli, Segunda
Turma, DJe 5/9/2018).
In casu, é a clareza semântica do artigo 8º do ADCT, fundamento
constitucional para a concessão da anistia política em razão de atos de
exceção, institucionais ou complementares, decorrentes de motivação
exclusivamente política, que enseja a aplicação do mesmo entendimento
firmado nos precedentes citados.
Entende-se, com amparo na doutrina, que se imunizam da
decadência apenas os atos inconstitucionais “marcados por vícios ou
deficiências gravíssimas, desde logo reconhecíveis pelo homem comum, e que
agridem em grau superlativo a ordem jurídica”. Especificamente, “a
contrariedade deve ir além da equivocada interpretação e ser insuportável para o
ordenamento jurídico, desse modo ferido no mais alto grau, a tal ponto que
ninguém seria capaz de reconhecer força vinculativa ao ato administrativo assim
exarado” (SILVA, Almiro do Couto. O Princípio da Segurança Jurídica
(Proteção à Confiança) no Direito Brasileiro e o Direito da Administração
Pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei 9.784/1999).
Revista de Direito Administrativo - RDA, Rio de Janeiro, n. 237, p. 271-315,
jul.-set. 2004).
Assim sendo, a inconstitucionalidade apta a impedir a convalidação
do ato administrativo a qualquer tempo, ainda mais quando motivada
pela mera mudança de interpretação da autoridade administrativa,
precisa ser patente, flagrante, manifesta, direta, frontal. Esses predicados,
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que realçam a excepcionalidade de uma autotutela potencialmente eterna,
configuram standards de decisão que se sobrepõem a regras estáticas de
preferência. Nas palavras de Gustavo Binenbojm, “tais standards
permitem a flexibilização das decisões administrativas de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, mas evitam o mal reverso, que é a acentuada
incerteza jurídica provocada por juízos de ponderação produzidos sempre caso a
caso” (BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo.
Renovar: Rio de Janeiro, 2006. pp. 105-106).
A Comissão de Anistia, instaurada junto ao Ministério da Justiça
com a função de assessoramento do Ministro nas decisões acerca das
concessões das anistias (artigo 12 da Lei 10.559/2002), editou a Súmula
Administrativa 2002.07.003, segundo a qual “[a] Portaria nº 1.104, de 12 de
outubro de 1964, expedida pelo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, é ato
de exceção, de natureza exclusivamente política”.
A inconstitucionalidade prima facie do enquadramento se verifica da
literalidade do excerto, ao afirmar categoricamente que a natureza da
Portaria foi exclusivamente política. Ora, ainda que eventualmente possa
ter havido à época alguma apropriação política da Portaria 1.104/1964,
com uma motivação predominantemente política, é certo que não se trata de
motivação exclusivamente política, como exige a Constituição Federal no
caput do artigo 8º do ADCT.
A conclusão decorre logicamente do caráter impessoal e abstrato da
Portaria 1.104/64, que regula a permanência em serviço ativo dos
Sargentos, Cabos, Soldados e Taifeiros do Corpo do Pessoal Subalterno da
Aeronáutica em obediência ao disposto na Lei do Serviço Militar.
Ainda que essa conclusão não decorresse de seu caráter genérico e
do amplo alcance subjetivo de suas regras, é o que se depreende dos
documentos oficiais de acesso restrito juntados aos autos. Por meio do
Ofício Reservado nº 4, de setembro de 1964, foi apresentado estudo sobre
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a permanência de praças do serviço ativo da aeronáutica, que culminou
na edição da Portaria 1.104/64. Confira-se:
“I - Apresento à vossa Excelência o estudo do grupo de
trabalho que, sob minha presidência, foi constituído para rever
e atualizar as instruções aprovadas pela Portaria nº 570/GM3 de
23 de novembro de 1954 e, que dispõe sobre a permanência de
praças no serviço ativo da Aeronáutica.
(…)
V - O tempo de serviço tomado como base foi o de 8 (oito)
anos, porque os cabos nessa situação já forçosamente
ultrapassaram a idade, ainda em vigor, de 25 anos, para
ingresso na E. E. Aer. No momento, o ingresso nas fileiras se faz
aos 18 anos e 8 anos depois, já o militar ultrapassou a idade de
matrícula naquela Escola.
VI - O denominado ‘problema dos cabos’ não decorre do
número existente, porque este é previsto nos quadros de
distribuição de pessoal (QDP) organizados pelo estado maior e
aprovados pelo MINISTRO. Também nada há de ilegal no fato
de haver cabos com muitos anos de serviços.
Quando o número destes tende a aumentar ou quando
não há uma renovação contínua desses de graduados é que
surgem as pretensões descabidas.
(...)
PROBLEMA:
A Força Aérea Brasileira tem muitos cabos com muitos
anos de serviço na mesma graduação, possibilidade de acesso
(...)
O que podemos fazer para melhorar a situação dos cabos
sem prejudicar os serviços da aeronáutica não permitindo, ao
mesmo tempo, que baixe o nível de conhecimentos dos
sargentos, ou que sua permanência seja desestímulo aos
soldados
IV – FATORES RELACIONADOS COM O PROBLEMA:
1º Alinharemos, antes de, com fator numero um aquele
que acreditamos ser a causa fundamental e imponderável do

18
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BC5D-E1E8-BCB5-D7C0 e senha 77FC-DA61-603F-1930

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 144 de 152

RE 817338 / DF
problema: a demagogia esta, aliada a interesses escusos, deu
causa a que muitos subalternos confiassem na possibilidade de
obtenção de Leis que os mandassem promover a sargentos
mesmo sem terem condições mínimas para o exercício das
funções próprias da graduação.. Nesse sentido, aliás, encontrase na Câmara dos Deputados projeto de lei a que propõe a
promoção a sargento dos cabos que (...)”.

O documento identifica e endereça explicitamente o “problema dos
cabos” como a existência de uma reivindicação trabalhista, motivada pela
existência de muitos cabos com muitos anos de serviço e sem perspectiva
de acesso, o que poderia desestimular soldados e provocar um
descontentamento generalizado na classe. A toda a evidência, a
motivação direta é a reorganização da carreira.
Sem que se trate de qualquer preciosismo, é precisamente na
exclusividade da motivação do ato em que reside o permissivo
constitucional da anistia, vez que o artigo 8º é claro ao afirmar que “É
concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares”.
Nesse passo, escorreito o Enunciado 01/2019 da Comissão de Anistia
ao dispor que “a aplicação da Portaria nº 1.104/GM3/1964, para fins de
licenciamento de militares da Aeronáutica, não é fundamento suficiente para o
reconhecimento da anistia política”.
Realmente, não seria razoável imaginar o contrário. Caso votássemos
no sentido da redução da eficácia normativa do texto constitucional e a
consequente aplicação do prazo decadencial no caso sub examine, e
anuíssemos com o desembolso mensal milionário para pagamento de
anistias a quem não faz jus, aprovaríamos a perpetuação de ato
manifestamente inconstitucional.
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Por fim, é importante esclarecer que, ao se afastar, por afronta direta
ao texto constitucional, a sujeição ao prazo decadencial de atos
concessivos de anistia com base tão-somente na Portaria 1.104/64 permitese a análise casuística da motivação do licenciamento. Em outras
palavras, é possível que, ao se rever a anistia concedida a um cabo com
base na portaria, verifique-se uma avaliação política sobre o
comportamento específico do anistiado no interregno de que trata o
dispositivo ensejou a aplicação da regra, hipótese em que a perseguição
política ao sujeito configura e legitima a condição de anistiado.
Assim sendo, o enquadramento da Portaria 1.104/1964, norma
genérica, impessoal e abstrata, como ato de exceção, institucional ou
complementar decorrente de motivação exclusivamente política –
fundamento constitucional para a concessão da anistia política nos termos
do artigo 8º do ADCT – configura inconstitucionalidade flagrante para
impedir a convalidação do ato concessivo pela decadência.
Ex positis, acompanho a corrente que deu provimento ao recurso
extraordinário.
É como voto.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
PROPOSTA DE TESE
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E
RELATOR):
Agora, coloco a seguinte tese em votação:
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica relativos à 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DBB4-8BC5-D04B-545A e senha 4037-A66C-5D35-A29D

Supremo Tribunal Federal
Voto s/ Proposta

Inteiro Teor do Acórdão - Página 147 de 152

16/10/2019

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338 DISTRITO FEDERAL
VOTO SOBRE PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente,
nada obstante vencido na matéria de fundo, creio que a tese que Vossa
Excelência propõe é coerente com a tese vencedora e, ademais, adota uma
cautela elogiável, que diz respeito à não devolução das quantias, o que
coloca um limite na diretriz que foi contemplada pela tese vencedora.
Portanto, não obstante vencido, voto favoravelmente à tese, porque
entendo coerente com a maioria que se formou.
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VOTO S/ PROPOSTA
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, peço
licença para ficar vencida, porque a tese, tal como exposta, não contempla
o meu fundamento: a ocorrência da decadência, que é prejudicial de
mérito. Não examinei o mérito, porque acho que, para chegar nele, seria
necessário ultrapassar o instituto da decadência.
Então, com todo respeito às compreensões contrárias, eu me lanço
vencida na tese.
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VOTO S/ PROPOSTA
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, não
obstante vencida também, a tese parece refletir rigorosamente o que a
corrente vencedora fez constar.
Então, acompanho Vossa Excelência.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a matéria
julgada pelo Superior Tribunal de Justiça foi única: a passagem do tempo
e o instituto da decadência – os cinco anos para a Administração Pública
rever os próprios atos. E a lei a prever o prazo não distingue.
É possível, em recurso extraordinário, julgar-se, pela vez primeira,
certo conflito que não foi colocado junto à instância de origem? A meu
ver, não. Disse bem a ministra Rosa Weber que o Tribunal se dividiu em
duas correntes: uma afastando a decadência e outra confirmando o
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à passagem dos cinco
anos.
Vamos adentrar agora outra matéria, editando tese? A meu ver, não é
possível, sob pena de a organicidade do Direito, principalmente do
instrumental, ficar prejudicada; sob pena de grassar a insegurança
jurídica, no que se aborda tema não colocado no mandado de segurança.
E fiz questão de ler o relatório alusivo à impetração apreciada,
originalmente, no Superior Tribunal de Justiça: articulou-se apenas a
passagem do tempo.
Por isso, voto, como fez a ministra Rosa Weber, no sentido de não se
tentar solucionar todos os problemas do Brasil, atropelando-se o que
apontei como organicidade do Direito.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : NEMIS DA ROCHA
ADV.(A/S) : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA (20252/DF) E OUTRO(A/
S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
SEGURIDADE SOCIAL - CNTSS/CUT
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG,
1190/SE) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL - CONDSEF
ADV.(A/S) : JOSE LUIS WAGNER (DF017183/)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA E NACIONALISTAS DE MILITARES
- ADNAM
ADV.(A/S) : DANIEL FERNANDES MACHADO (16252/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE MILITARES ANISTIADOS E ANISTIANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS DO BRASIL-AMAFABRA
AM. CURIAE. : UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA ANISTIA-UMNA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS E PRÓ-ANISTIA ?
AMPLA? DOS ATINGIDOS POR ATOS INSTITUCIONAIS
AM. CURIAE. : ENTIDADE NACIONAL DOS CIVIS E MILITARES APOSENTADOS
E DA RESERVA-ACIMAR
ADV.(A/S) : JANINE MALTA MASSUDA (15807/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS DO NORDESTE-ASANE
ADV.(A/S) : CARLOS AYRES BRITTO (40040/DF)
ADV.(A/S) : MARCELO MONTALVAO MACHADO (34391/DF, 4187/SE,
357553/SP)
Decisão: Após os votos dos Ministros Dias Toffoli (Presidente
e Relator), Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Ricardo
Lewandowski, que davam provimento aos recursos extraordinários; e
dos votos dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Cármen Lúcia,
que negavam provimento aos recursos, o julgamento foi suspenso.
Falaram: pela recorrente União, o Ministro André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; pelo recorrente Ministério
Público Federal, o Dr. José Bonifácio de Andrada, Vice-ProcuradorGeral da República; pelo recorrido, o Dr. Marcelo Pires Torreão;
pelo amicus curiae Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Seguridade Social - CNTSS/CUT, o Dr. Cezar Britto; pelo amicus
curiae Associação Democrática e Nacionalistas de Militares –
ADNAM, o Dr. Daniel Fernandes Machado; pelo amicus curiae
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Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal –
CONDSEF, o Dr. José Luis Wagner; pelos amici curiae Associação de
Militares Anistiados e Anistiandos das Forças Armadas do Brasil –
AMAFABRA, Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia – UMNA,
Associação de Defesa dos Direitos e Pró-Anistia Ampla dos
Atingidos por Atos Institucionais e Entidade Nacional dos Civis e
Militares Aposentados e da Reserva –ACIMAR, a Dra. Janine Malta
Massuda; e, pelo amicus curiae Associação dos Anistiados do
Nordeste
–
ASANE,
o
Dr.
Saul
Tourinho
Leal.
Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Plenário, 09.10.2019.
Decisão:
Após
o
voto do Ministro Gilmar Mendes, que
acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Presidente e Relator), dando
provimento aos recursos extraordinários; e dos votos dos Ministros
Marco Aurélio e Celso de Mello, que negavam provimento aos
recursos, o Relator indicou adiamento. Ausentes, justificadamente,
a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Luiz Fux. Plenário,
10.10.2019.
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 839 da
repercussão geral, deu provimento aos recursos extraordinários
para, reformando o acordão impugnado, denegar a segurança ao
impetrante, ora recorrido, nos termos do voto do Relator, Ministro
Dias Toffoli (Presidente), vencidos os Ministros Edson Fachin,
Rosa Weber, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Mello. Em
seguida, por maioria, fixou-se 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”, vencidos os Ministros
Rosa Weber e Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello, que proferiu voto de mérito em assentada anterior.
Plenário, 16.10.2019.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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