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Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux – Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

AAAPFAB – Associação dos Anistiandos e Anistiados Políticos da Força Aérea
Brasileira, com qualificação nos autos em que figura como assistente de Nemis da Rocha versus
União, RE nº 817.338, vem, por seus advogados infra-assinados, mui respeitosamente a
presença de V. Exa., em razão das nulidades apontadas no arrazoado que embasa a intervenção
de terceiro no processo, na condição de assistente, dizer que o Estado Brasileiro, por seus
governantes desde a promulgação da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2.002, conhecida
como a Lei da Anistia Política, vem dando execrável passa-moleque nos já declarados anistiados
políticos.
Isto porque a promulgação da anistia ocorrera no Governo Fernando Henrique
Cardoso, que ficara com o bônus do glorioso ato para com os anistiados e deixara o ônus do
pagamento da reparação econômica ao Governo Lula. Dado a quizília política entre PSDB e PT,
o Governo Lula e subsequentes Dilma, Temer e Bolsonaro, tudo fizeram e fazem para ab-rogar
a anistia política no País. Até a presente data concedera-se tão-somente o pagamento de parte
da reparação econômica aos anistiados políticos, qual seja, a prestação mensal, continuada e
permanente. Contudo, a indenização constante das respectivas Portarias do Ministério da
Justiça, hoje do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, há duas décadas vem
sendo pleiteada e, data venia, o Pretório Excelso, detentor de todos os poderes no âmbito da
anistia, eis que é o alfa e o ômega da Constituição, donde a anistia advém (art. 8º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias), simplesmente ao invés de ser seu guardião, fora seu
detonador, implodindo-a e, ipso facto, levando a óbito um sem número de anistiados políticos.

POSTO ISTO, requer a V. Exa., se digne de deferir mais este adendo, ao arrazoado
da assistência - instituto de intervenção de terceiro no processo – e, tendo presente a
transitoriedade da vida (não há uma semana sem que se enterre um anistiado político), se digne
de, em regime de urgência urgentíssima, colocar em pauta de julgamento o RE nº 817.338,
como medida de direito e de justiça.
Nestes termos, pede deferimento.
De Campo Grande-MS, para Brasília-DF,
Em 10 de março de 2.021.
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