EXMO.SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI
RELATOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO 817.338
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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

EMBARGANTES
Ailton Sá Ribeiro, Antonio Bastos, Almir Brito Santana, Agrício de Souza Almeida
e Antonio Aluísio Guerra (Petição STF nº 61.677/2020); Antonio Carlos Ribeiro
Monosres (Petição STF nº 61.726/2020); Adilson da Silva Vianna e Antonio
Lourenço (Petição nº 61.734/2020); Avany da Costa Ventura, Antonio Slaviano
Machado Filho e Antonio Valquides de Castro Nogueira (Petição STF nº
61.744/2020); Aristoteles Viana, Archibaldo Pereira da Silva e Antonio da
Anunciação Dias (Petição nº 61.754/2020); Antonio Rodrigues D’Aguiar, Audson
Fernandes dos Santos, Bernardina Aparecida Cantareira Rueda, Bernardo de
Araújo Carvalho e Claudete Novaes dos Santos (Petição STF nº 61.794/2020);
Antonio Soares Reboredo, Claudiano Raymundo do Carmo Silva, Christiane
Trigueiro Martins, Caetano Vieira Gomes Filho, Carlos Roberto Monjardim
Amigo e Dauro Girão (Petição STF nº 61.805/2020); Fernando Luiz Sabino Torres
e Rita Barbosa de Araújo de Pontes (Petição STF nº 61.862/2020); Montezuma
Porto Gama e Roberto José Barboza (Petição STF nº 61.877/2020); Moacir
Perrenoud Fernandes (Petição STF nº 61.883/2020); Paulo Cezar Perçu (Petição

STF nº 61.887/2020); Nanci Rogovschi (Petição STF nº 61.910/2020); José
Lindolfo Cruz (Petição nº 61.914/2020); José Pedro de Gouveia (Petição STF nº
61.917/2020); Orlando Kugler (Petição STF nº 61.920/2020); Maria Isaura de
Almeida Lacerda (Petição STF nº 61.924/2020); Gilberto de Lima Costa (Petição
STF nº 61.926/2020); Mario Marino (Petição STF nº 61.929/2020); Lourival Luiz
Jordão Pires (Petição STF nº 61.931/2020); Jorge Barbosa de Freitas (Petição nº
61.933/2020); Neuza Lima da Costa (Petição STF nº 61.935/2020); José Nilton
Neves (Petição STF nº 61.938/2020)); Edgard Candioto (Petição nº
61.941/2020); Evellin Marcely Reis da Costa (Petição nº 61.942/2020); Sebastião
de Oliveira Amaral (Petição nº 61.943/2020); Nelson Rodrigues de Menezes
(Petição nº 61.945/2020); José Sales de Oliveira (Petição nº 61.947/2020); Luis
César de Azevedo Melo (Petição nº 61.951/2020), Horacio Correia (Petição nº
73.626/2020); Renato Toledo de Carvalho (Petição nº 73.629/2020), Sebastião
Paulo da Costa Duarte , nos autos do processo em epígrafe, TODOS
BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, vem apresentar os seus

EMBARGOS INFRIGENTES
como segue:

1- DA TEMPESTIVIDADE

A decisão que inadmitiu o PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS COMO
ASSISTENTES , ALÉM DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, foi assinada dia 10 de
agosto, a PGR intimada dia 13 de agosto e os Embargantes, neste dia 20 de

agosto

estão

apresentando

seus

EMBARGOS

INFRIGENTES,

DONDE

TEMPESTIVOS.

2- DA LEGALIDADE E OPORTUNIDADE DOS EMBARGOS INFRIGENTES

Na forma do RISTF, transcrevemos os respectivos artigos ensejadores dos Embargos
Infrigentes, assim como cópia do douto Acordão ora atacado, com o resultado da votação
de 5 votos contrários ao mesmo::

Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da
Turma: RISTF: art. 57 e art. 59, II (sujeitos a preparo: Tabela B de custas do STF) e § 3º, c/c
art. 107 (prazo: 10 dias) – art. 76 (distribuição) – art. 93 (acórdão) – art. 96 e art. 97
(compõem o acórdão). CPC: art. 530 e art. 531, com a redação da Lei 10.352/2001, art. 532,
art. 533 e art. 534, com a redação da Lei 10.352/2001 (dos EIs).
Parágrafo único¹. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da
existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal
em sessão secreta7 . 1 Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 2/1985. 7
Norma aplicada: art. 5º, LX (publicidade) – art. 93, IX (limitações à publicidade), da CF/1988.
RISTF: art. 5º, I e II (AP) – art. 6º, I, b (RvC) e c – art. 6º, III (crime político: CF, art. 102, II, b).
Art. 334. Os embargos de divergência e os embargos infringentes serão opostos no
prazo de quinze dias, perante a Secretaria, e juntos aos autos, independentemente de
despacho. RISTF: § 1º do art. 115 (juntada de documentos). CPC: art. 508 (prazo: 15 dias) –
art. 546, II e parágrafo único (processo conforme RISTF).

3-

DA LEGITIMIDADE

Nas palavras do nobre Ministro Dias Toffoli:
“No que diz respeito aos embargos de declaração, os peticionantes não
possuem legitimidade para impugnar o acórdão proferido, na medida em que
não fazem parte da relação de direito processual estabelecida neste feito. Com
efeito, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 996, caput e parágrafo
único, que: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da
ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade
de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir
direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto
processual.” (grifei). Verifico que, in casu, o acórdão embargado não avançou
sobre direito do qual os embargantes sejam titulares ou sobre o qual possam
discutir em juízo como substitutos processuais. Ademais, os embargantes não
lograram demonstrar a relação de interdependência entre a sua situação e
relação jurídica estabelecida no caso concreto dos autos. Importa destacar que
mesmo os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, embora
submetidos a procedimento diferenciado, revestem-se de contornos subjetivos
próprios da causa entre as partes nele envolvidas. Nesse sentido, confira-se a
decisão singular por mim já proferida nos presentes autos: “(...) Analisando-se
neste ato o alegado interesse e a legitimidade para causa como requisitos para o
julgamento do pedido de ingresso nos autos, entendo que embora o
efetivamente possua algum interesse no deslinde do feito, esse interesse não se
revela, na hipótese, direto. Isso porque, o peticionante não é parte no processo
e nem poderá vir a sê-lo. Ademais, como deixa entrever a referida petição, em

que pese exista a preocupação com a solução desta lide, isso se dá não porque o
destino de qualquer das partes interferirá de forma direta em relação jurídica do
peticionário, mas porque a tese que aqui se firmar importará para a solução de
eventual processo judicial em que é parte o anistiado. Convenço-me, assim, de
que o requisito da legitimidade não se encontra presente. O peticionante não
reúne condições jurídicas de figurar em qualquer dos polos deste processo e
não é dotado de ampla representatividade.”

Ora, descabe tal afirmativa:

Os embargantes são TODOS EX-CABOS DA AERONAUTICA, anistiados,
conforme identidades acostadas E SOFRERAM O INTENTO DE ANULAÇÃO DAS
SUAS PORTARIAS, PELA UNIÃO FEDERAL, COM BASE NO RESULTADO DO
JULGAMENTO DO RE 817338/DF, DONDE., SÃO INTERESSADOS NO RESULTADO
DESTE JULGAMENTO, PELA PORTARIA COMO SEGUE:

PORTARIA Nº 3.076, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.
Determina a realização de procedimento de revisão das anistias concedidas
com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3-1964. A MINISTRA DE ESTADO DA
MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei 10.559, de 13 de novembro de
2002, e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do
Recurso Extraordinário nº 817.338 com repercussão geral, na Sessão Plenária
de 16 de outubro de 2019, resolve: art. 1º Determinar a realização de

procedimento de revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria
nº 1.104/GM-3/1964, do Ministério da Aeronaútica, para averiguação do
cumprimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão de
anistia. Art. 2º As revisões devem observar rigorosamente as regras contidas
na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal. Art.3º Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação. DAMARES REGINA ALVES

4-DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURIDICA E DA PRESCRIÇÃO VERSUS
DECADÊNCIA

A) O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham
por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias,
reformas e pensões. Transcorrido “in albis” o interregno qüinqüenal, a contar da
aposentadoria, é de se convocar os particulares para participarem do processo
de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º). 6. Segurança concedida.”
(MS 25116, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
08/09/2010, DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL02461-01 PP-00107)
B) Inteiro Teor do Acórdão - Página 44 de 83 Voto - MIN. EDSON FACHIN RE
636553 / RS ) 02/2020

Nas palavras do Sr. Ministro Edson Fachin: “A se admitir que o prazo de cinco
anos, a contar da data de chegada do processo de aposentadoria no Tribunal,
seja apenas para que se respeite o contraditório e a ampla defesa, como vem
decidindo o STF, possibilitam-se situações de aposentadorias concedidas há dez
anos, por exemplo, que não tenham sido enviadas para a Corte de Contas,
serem revistas ou cassadas, muitas vezes sem sequer ser observada a defesa do
interessado, ferindo de morte o princípio da segurança jurídica e sua faceta da
proteção à confiança, in casu, confiança depositada pelo servidor público, cuja
boa-fé é presumida, no ato formal da autoridade competente, publicado em
diário oficial, que lhe concede aposentadoria, reforma ou pensão. É necessária a
proteção devida e amparada nos princípios constitucionais que regem a atuação
da Administração (art. 37, caput) e o processo administrativo às relações
jurídicas estabilizadas pelo transcurso do tempo durante o qual o próprio Poder
Público manteve-se silente.”
D) Nas palavras do representante da Procuradoria Geral da República MS
18.387/DF
“Essa é a precisa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: "Não há graus na
invalidade. Ato algum em Direito é mais inválido do que outro. Todavia, pode
haver e há reações do Direito mais ou menos radicais ante as várias hipóteses
de invalidade. Ou seja: a ordem normativa pode repelir com intensidade variável
atos praticados em desobediência às disposições jurídicas, estabelecendo,
destarte, uma gradação no repúdio a eles. É precisamente esta diferença quanto
à intensidade da repulsa que o Direito estabeleça perante atos inválidos o que
determina uma discrímen entre atos nulos e atos anuláveis ou outras distinções
que mencionam atos simplesmente irregulares ou que referem os chamados

atos inexistentes. " (in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 27 a
edição, 2010, p. 461).
Daí porque se admite, em determinadas circunstâncias, a convalidação do
ato administrativo, outrora viciado, em prestígio à segurança jurídica, por
meio da estabilização das relações jurídicas já constituídas. Nas palavras do
eminente jurista acima citado, com apoio na lição da Professora Weida
Zancaner:
"I - Sempre que a Administração esteja perante ato suscetível de convalidação e
que não haja sido impugnado pelo interessado, estará na obrigação de
convalidá-lo, ressalvando-se, como dito, a hipótese de vício de competência em
ato de conteúdo discricionário; II - sempre que esteja perante ato insuscetível
de convalidação, terá obrigação de invalidá-lo, a menos, evidentemente, que a
situação gerada pelo ato viciado já esteja estabilizada pelo Direito. Em tal caso,
já não mais haverá situação jurídica inválida ante o sistema normativo, e,
portanto, simplesmente não se põe o problema. Esta estabilização ocorre em
duas hipóteses: a) quando já se escoou o prazo, dito "prescricional",para a
Administração invalidar o ato; b) quando, embora não vencido tal prazo, o ato
viciado se categoriza como ampliativo da esfera jurídica dos administrados (cf.
n. 80) e dele decorrem sucessivas relações jurídicas que criaram, para sujeitos
de boa-fé, situação que encontra amparo em norma protetora de interesses
hierarquicamente superiores ou mais amplos que os residentes na norma
violada, de tal sorte que a desconstituição do ato geraria agravos maiores aos
interesses protegidos na ordem jurídica do que os resultantes do ato
censurável" (in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 27" edição,
2010, p. 4 75/4 76).

Com efeito, tanto a decadência como a prescrição são institutos que visam
conferir segurança jurídica e maior estabilidade às relações jurídicas e possuem
como elementos comum para a sua configuração dois fatores: o decurso do
tempo previsto em lei e a inércia do titular do direito. A distinção de ambos
institutos, conforme observa Hugo de Brito Machado, reside no fato de que: “
na Teoria Geral do Direito a prescrição é a morte da ação que tutela o direito,
pelo decurso do tempo previsto em lei para esse fim. 0 direito sobrevive, mas
sem proteção. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge o próprio
direito (in Curso de Direito Tributário, 20' edição, Malheiros, p. 189).

C) Recentemente, em 28,02/2012, o Supremo Tribunal Federal adotou o mesmo
entendimento no julgamento do MS 28.953, consoante noticia divulgada no
sitio eletrônico do STF:
“Com o argumento de que a Administração Pública tem ate cinco anos para
anular atos administrativos que beneficiem servidores, a Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal (STF) anulou decisões do Tribunal de Contas da União
(TCU), tomadas em 2010, que haviam cassado atos administrativos do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) datados de 1997 é 1998.”
Em seu voto, a relatora do caso, ministra Cármen Lúcia ressaltou que o prazo
decadencial previsto na lei é para a anulação do ato, e não seu
questionamento. Mas, prosseguiu a ministra, mesmo que se contasse o prazo
entre a edição da lei que instituiu esse prazo, em janeiro de 1999, e a abertura

do procedimento que questionava a validade dos atos do TST, em abril de 2004,
já se teria vencido o prazo decadencial de cinco anos.
Segundo a ministra, em casos análogos ao presente, nos quais o, TCU
determinou a anulação de atos de ascensão funcional após o prazo decadencial
estabelecido no artigo 54 da Lei 9. 784, este STF reconheceu a contrariedade aos
disse a ministra, citando diversos precedentes. Todos os ministros presentes à
sessão acompanharam a relatora. O ministro Luiz Fux reforçou o entendimento
de que a Administração tem cinco anos para concluir e anular o ato, e não para
iniciar procedimento para questioná-lo, já o ministro Marco Aurélio ressaltou
que a segurança jurídica é um direito fundamental do cidadão. "
Com efeito, em seu voto, o eminente Ministro Luiz Fux assevera: 'No
próprio Superior Tribunal de Justiça, onde ocupei durante dez anos a 1ª.Turma
de Direito Público, a minha leitura era exatamente essa, igual à da Ministra
Cármen Lúcia; quer dizer, a Administração tem cinco anos para concluir e
anular o ato administrativo, e não para iniciar o procedimento administrativo.
Em cinco anos tem que estar anulado o ato administrativo, sob pena de incorrer
em decadência. (MS 28. 1.53, Relatora Cármen Lúcia". É indubitável a
decadência do direito da Administração de anular a portaria de anistia do
Impetrante, pois a Administração possui cinco anos não apenas para iniciar dl
processo de anulação, mas também para concluí-lo.”
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.ERRA O LEGISLADOR QUANDO DA CONFECÇÃO DESTA LEI,
ASSIM COMO ERROU NO QUE SE REFERE AO ARTIGO 17 DA LEI 10559/02
QUANDO FALA NA MÁ-FÉ .
QUANDO OCORRE A MÁ-FÉ DO JURISDICIONADO, SIM, APLICA-SE O
ARTIGO 54 DA LEI 9784/99 OU AINDA O ART. 17 DA LEI 10559/02, COM A
COBRANÇA DO RECEBIDO INDEVIDAMENTE, NÃO OPERANDO A DECADÊNCIA.
QUANDO OCORRE ERRO O ERRO DA ADMINISTRAÇÃO, SEM A COBRANÇA DO
RECEBIDO INDEVIDAMENTE, OPERA A PRESCRIÇÃO, COM BASE NO ART. 1º.DA
LEI 9873/99 ABAIXO DESCRITA:
LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.
Conversão da Medida Provisória nº 1.859-17, de 1999

Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação
punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.859-17,
de 1999, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte
Lei:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.

São 2 institutos distintos: o primeiro por má-fé, art. 54 da lei
9874/99 e 17 da lei 10559/02, não operando a decadência e
devolvendo-se o dinheiro recebido;

O segundo: erro da administração, artigo 1º. da lei 9873/99,
OPERANDO A PRESCRIÇÃO E NÃO DEVOLVENDO-SE O
DINHEIRO RECEBIDO.
No caso em tela,O ACORDÃO GUERREADO DETERMINA A NÃO
DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS, DONDE APLICA-SE A
SEGUNDA HIPÓTESE, A DA PRESCRIÇÃO, POR ERRO DA
ADMINISTRAÇÃO E NÃO POR MÁ-FÉ DO ANISTIADO.

5- DO ATO JURIDICO PERFEITO
Como se vê no voto de lavra do Exmo. Sr. Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI QUANDO DO JULGAMENTO DO RE817338, “in verbis”:
“Pois bem, em 16/7/2002, a Comissão de Anistia editou a Súmula
Administrativa 202.07.0003-CA, com o seguinte teor:
‘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’.
Tal súmula foi cancelada em sessão administrativa de 20/1/2018.
“Finalmente, em 28/8/2019, a Comissão de Anistia aprovou enunciado nos
seguintes termos: ‘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.”
Conforme dispõe o art. 2º, Parágrafo único, Inciso XIII, da Lei nº 9.784/99,
esse novo entendimento do enunciado de 28/08/2019, da Comissão de Anistia,
não pode alcançar anistias deferidas sob a égide da sua própria Súmula
Administrativa supracitada, de 2002, senão vejamos, “in verbis”: “Art. 2º A
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, dentre
outros,
os
critérios
de:

.................................................................................................................. ......... XIII
– interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de
nova interpretação.” (Grifos meus) Mais, a anistia política é de Estado e não de
Governo. Vale ressaltar, a referida Súmula Administrativa, desde quando foi
baixada em 2002, a Comissão de Anistia já passou por sucessivas alterações dos
seus membros e de titular da sua Presidência a cada mudança do Chefe da
Nação.Já no Governo Federal seguinte, iniciado 2003, fundamentada na NOTA
nº AGU/JD-10/2003, baixou-se a revisão das anistias, tendo como consequência
a anulação de 495 portarias de cabos pós-64, conforme Portaria nº
594/MJ/2004. Posteriormente, com outro empossado em 2010 e a partir do
entendimento da NOTA nº AGU/JD-1/2006, implantou-se a revisão das anistias
de que trata a Portaria Interministerial nº 134/2011. E por último, em 2019, com
a nova composição da Comissão de Anistia feita pelo Governo recém
empossado e a propósito desse processo de repercussão geral (RE 817.338-DF),
foi editado o aludido enunciado de 28/08/2019. Disso tudo, inequivocamente,
vem a mostrar evidentes e puras ações políticas de Governos no atendimento
dos seus interesses, com tais interferências administrativas nessas atividades
típicas de Estado (anistias) e consequentemente, em afronta aos princípios da
Lei da Anistia e da Constituição Federal.No caso, o Governo interagindo,
representado administrativamente pelo MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS HUMANOS, antes MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, com as atividades de
assessoramento técnico da Comissão de Anistia e juridicamente representado
pela Advocacia Geral da União, no seu empenho de melhor atendê-lo. Um
exemplo atual, a precipitada publicação no DOU, de 05/06/2020, de 295
Portarias expedidas pelo MMFDH, anulando Portarias destes anistiados,
fundamentando-se no julgamento deste RE 817.338, de 16/10/2019, quando o
seu Acórdão nem havia sido publicado e só vindo a acontecer quase um mês
depois, em 31/07/2020. E agora, não parece observar o princípio da segurança
jurídica o Eg. STF decidir amparar tal pretensão de efetiva ingerência política de
Governo, importando até em mudar a sua própria jurisprudência.

6- DA INFRACONSTITUCIONALIDADE

O RE 817.338 foi submetido à repercussão geral
Tal matéria, existência de repercussão geral, foi tratada no RE652229 RS )
02/2020, com a decisão pelo Pleno, que não caberia repercussão geral em
matéria infraconstitucional, como se pode ver abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, entendeu pela inexistência de questão
constitucional e, por conseguinte, de repercussão geral, e não conheceu do
recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Alexandre de Moraes, Luiz Fux (Presidente), Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e
Roberto Barroso. O Ministro Nunes Marques não votou por suceder o Ministro
Celso de Mello, que já havia proferido voto em assentada anterior. Plenário,
Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020.

DO DIREITO À ANISTIA
Conforme voto e parecer do Sr. ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, DR.
JOSE ANTONIO DIAS TOFFOLI

]ADVOCACIA-GERAL

DA

UNIÃO

PROCESSO
N°
00400.000843/2007-88
Interessado: Associação Nacional dos Membros das Carreiras da AGU ANAJUR
Assunto:
Anistiados
do
Governo
Coilor.

(*)

Parecer

n°

JT

-

01

Adoto, para os fins do art. 41 da Lei Complementar n° 73, de 10 de
fevereiro de 1993, o anexo PARECER CGU/AGU N° 01/2007 - RVJ, de

27, de novembro de 2007, da lavra do Consultor-Geral da União, Dr.
RONALDO JORGE ARAUJO VIEIRA JUNIOR, e submeto-o ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, para os
efeitos
do
art.
40
da
referida
Lei
Complementar.

Brasília,

JOSÉ
Advogado-Geral

28

de

dezembro

ANTONIO

de

DIAS

2007.

TOFFOLI
União

da

(*) A respeito deste Parecer o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República exarou o seguinte despacho: "Aprovo. Em, 28-XII-2007".

Despacho

do

Advogado-Geral

da

União

Aprovo os termos do Parecer do Consultor-Geral da União no 1/2007,
acrescentando as seguintes considerações, que passam a balizar a
forma de aplicação do referido parecer, bem como passam a ser os
parâmetros de análise e interpretação da hipótese "motivação política
devidamente comprovada ", no âmbito da CEI e de suas subcomissões:
I) Por primeiro, há de se ter em conta que uma Lei de Anistia como a ora
analisada tem POR NATUREZA a REPARAÇAO DE UMA iNJUSTIÇA e
não
a
concessão
de
uma
graça
ou
perdão.

Ou seja, NÃO SE TRATA de uma boa vontade ou de UM FAVOR feito
pelo Estado, mas sim do RECONHECIMENTO DE UM ERRO, DE UMA
INJUSTIÇA
PRATICADA.
Agregue-se a este elemento reparador o fato de o Estado brasileiro (sem
aqui querer julgar este ou aquele governo, este ou aquele órgão, este ou
aquele gestor, mas simplesmente reconhecer um fato grave) não
solucionar os requerimentos a ele apresentados pelos que se intitulam
beneficiários da referida Lei de Anistia aqui tratada. Lei esta que data do
ano
de
1994.
Tal demora impõe aos requerentes, principalmente àqueles que atendem
aos requisitos da Lei e detêm o direito de ser reintegrados UMA NOVA
INJUSTIÇA.
Tudo isso é agravado pelo fato de se tratar, como dito no parecer, de um
direito humano basilar e que afeta não só o destinatário do direito, mas
toda
a
sua
família.
Basta destacar que aquele que teve um filho quando do ato de demissão
posteriormente anistiado pela Lei em comento, terá este filho hoje cerca
de
15
a
17
anos
de
idade.
Por tudo isso, DETERMINO no presente despacho - desde já e para
evitar novas provocações de manifestação por parte desta AGU sobre
eventuais dúvidas na leitura e ou aplicação do presente parecer a casos
concretos - QUE EVETUAIS DUVIDAS SOBRE A APLICAÇÃO DO
PARECER SEJAM RESOLVIDAS EM FAVOR DOS BENEFICIARIOS DA
ANISTIA. Ou seja., que se aplique o principio, mutatis mutandis, "in
dubio,
pró-anistia".
II) O segundo ponto que destaco, agora para divergir em parte do
parecer (no sentido exatamente de dar a interpretação mais favorável
aos destinatários da norma) é a abordagem feita sobre o dispositivo que
trata da concessão da anistia em caso da "motivação política
devidamente
comprovada".

Entendo que a referida hipótese, contida no inciso III, do art 1º, da Lei de
Anistia, contempla hipótese autônoma, diversa das outras, de
fundamento de ofensa à Lei, seja a Constitucional, seja a ordinária,
sejam as cláusulas de acordo ou convenção coletiva de trabalho ("leis"
entre
as
partes).
Bem por isso, entendo que o parecer não pode limitar a leitura do que
seja "motivação política" ao arcabouço jurídico pátrio vigente, ou a abuso
ou desvio de poder por parte da autoridade que praticou os atos depois
objeto
de
anistia.
A uma, porque nada está na lei por acaso. E se a "motivação política"
tivesse de ser buscada no âmbito do descumprimento das normas
existentes, não seria necessário o inciso próprio que trata dela.
Bastariam aqueles que tratam da ofensa ao ordenamento jurídico
vigente.
A duas, porque sendo autônoma a hipótese e não sendo ela decorrente
do arcabouço jurídico pré-existente, só pode ser ela entendida no sentido
de que a Lei reconheceu que houve atos de desligamentos fundados em
ação persecutória de natureza ideológica, politica e ou partidária,
independente do ato ter sido LEGAL OU NÃO. Ou seja, mesmo o ato
LEGAL de desligamento pode ser objeto de anistia, uma vez comprovada
a
"motivação
política"
para
a
sua
prática.
Repito na hipótese: mesmo que o ato do desligamento tenha tido suporte
na legislação pátria e convencional, não se sustentará, desde que eivado
de natureza de perseguição ideológica ou politica ou partidária.
Evidente que isso deve de ser comprovado pelo requerente da anistia,
não bastando mera alegação, para cumprir-se o que a própria Lei impôs:
"motivação
política
devidamente
comprovada".
Por sua vez, na análise e julgamento deste fundamento, o Poder
Executivo, através da CEI, E O EXCLUSIVO JUIZ DESTE
JULGAMENTO.

Quero dizer, se determinado ato ou fato for entendido como motivação
política pelo órgão competente, no âmbito do Poder Executivo, como
DETERMINADO PELA LEI, e não sendo motivação política elemento
encontrável e definido na legislação, NÃO COMPETE AO PODER
JUDICIARIO E OU AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMO O TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO OU A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
REVER
O
MÉRITO
DESSE
JULGAMENTO.
Mérito sobre conveniência política ou o que seja motivação política é
exclusivo do órgão a que a Lei deferiu tal análise, observadas as balizas
postas no parecer sob análise e, evidente, na própria Lei de Anistia e nos
seus
regulamentos.
Podem os órgãos de controle e o Poder Judiciário verificar os aspectos
de ordem formal; por exemplo, se a demissão se deu dentro do prazo a
que a lei deferiu as anistias; se não houve justa causa ou outra causa
para
a
demissão,
desligamento
etc.
Por conseqüência, não compete às consultorias Jurídicas dos
Ministérios, em especial a CONJUR do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e mesmo a própria AGU ou o próprio AdvogadoGeral da União opinar, avaliar ou decidir sobre o que seja ou não seja em
cada
caso
concreto
"motivação
política".
Mas ponho-me de acordo com o Parecer no sentido de que não se pode
considerar "motivação política", em abstrato, a própria política global de
Estado mínimo, então legitimada pelas umas com a eleição de Colior.
Isso porque, pela Lei de Anistia, só os atos concretos, individualizados,
que comprovadamente mostrem que a demissão foi persecutória, por
motivo de ordem política, podem ser considerados para a hipótese do
referido
inciso
III.
Assim, avanço neste ponto em relação ao parecer para fixar que
"motivação política devidamente comprovada" é requisito de julgamento
exclusivo - NO SEU MERITO - da própria administração pública (poder
político propriamente dito), não se submetendo a sua análise às

premissas legais, MAS SIM A PREMISSAS E PROVAS DE ORDEM
POLÍTICA,
IDEOLÓGICA
E
PARTIDÁRA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
III) Por último, destaco que as autoridades julgadoras dos pedidos de
anistia poderão deferi-la, desde que presentes os requisitos da Lei da
Anistia, mesmo quando o fundamento do pedido formulado for diverso
daquele que embasa a decisão do órgão julgador do pedido.
Isso porque o julgador não se vincula aos fundamentos expostos no
requerimento do interessado, mas sim ao seu pedido e às provas
produzidas
nos
Autos.
IV) Com estas observações adoto na íntegra a análise, as conclusões,
bem como os encaminhamentos sugeridos no Parecer do ConsultorGeral
da
União
n°
1/2
007.

Brasília,

JOSÉ
Advogado-Geral

28

de

novembro

ANTONIO

DIAS
da

de

2007.

TOFFOLI
União

Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 - RVJ
Isto posto, vem os requerentes pedir que sejam admitidos os presentes
Embargos, para:

1) Incluir os seus nomes como terceiros interessados no processo
RE817.338/DF;
2) Que sejam aceitos os argumentos apresentados, para revogar a decisão
prolatada no douto acórdão ora atacado e consequentemente que não
seja admitido o RE 817.338/DF, por conhecer da decadência, da motivação
política da portaria 1104/GM3/64 e do direito dos anistiados à mantença
de suas anistias.

3) Caso assim não entenda, que seja submetida esta petição ao douto Pleno
deste E. Supremo Tribunal Federal.

N. termos, P. Deferimento,
Brasilia, 20 de agosto de 2021.

WASHINGTON LUIZ PINTO AMCHADO
OAB 57731RJ

