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VOTO

A ilustre Juíza Federal, ao rejeitar a peça acusatória,
asseverou, verbis:

"No que tange à presente denúncia, os fatos narrados ocorreram
entre 1967 e 1969 e, segundo o MPF, tiveram motivação política.

A Lei n. 6.683/79 concedeu anistia aos crimes políticos e aos com
eles conexos praticados no período de 02/09/1961 a 15/08/1979:

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período
compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de
1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes
eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e
aos servidores da Administração Direta e Indireta, de
fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes
e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos
Institucionais e Complementares (vetado).

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os
crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos
ou praticados por motivação política.

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram
condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto,
seqüestro e atentado pessoal.

§ 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do
militar demitido por Ato Institucional, que foi obrigada a pedir
exoneração do respectivo cargo, para poder habilitar-se ao
montepio militar, obedecidas as exigências do art. 3º.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep267-L6683-79.pdf
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A Lei da Anistia foi expressamente reafirmada no ato convocatório da
Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na promulgação da
Constituição Federal de 1988, nos termos da Emenda Constitucional
n. 26/1985:

Art. 4º É concedida anistia a todos os servidores públicos civis
da Administração direta e indireta e militares, punidos por atos
de exceção, institucionais ou complementares.

§ 1º É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes
políticos ou conexos, e aos dirigentes e representantes de
organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores
civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados
por motivação exclusivamente política, com base em outros
diplomas legais.

§ 2º A anistia abrange os que foram punidos ou processados
pelos atos imputáveis previstos no "caput" deste artigo,
praticados no período compreendido entre 2 de setembro de
1961 e 15 de agosto de 1979.

[...]

A anistia 'é a declaração pelo Poder Público de que determinados
fatos se tornam impuníveis por motivo de utilidade social. O instituto
da anistia volta-se a fatos, e não a pessoas' (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Comentado. 12. ed. rev., atual e ampl. São
Paulo: RT, 2012, fls. 587/588). 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.
153,  rejeitou o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil por uma
revisão na Lei da Anistia, ressaltando'que não cabe ao Poder
Judiciário rever o acordo político que, na transição do regime militar
para a democracia, resultou na anistia de todos aqueles que
cometeram crimes políticos e conexos a eles no Brasil entre 2 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979': 

LEI N. 6.683/79, A CHAMADA "LEI DE ANISTIA". ARTIGO
5º, CAPUT, III E XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL;
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E PRINCÍPIO REPUBLICANO:
NÃO VIOLAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS HISTÓRICAS.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E TIRANIA DOS
VALORES. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E DISTINÇÃO
ENTRE TEXTO NORMATIVO E NORMA JURÍDICA. CRIMES
CONEXOS DEFINIDOS PELA LEI N. 6.683/79. CARÁTER
BILATERAL DA ANISTIA, AMPLA E GERAL.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NA SUCESSÃO DAS FREQUENTES ANISTIAS
CONCEDIDAS, NO BRASIL, DESDE A REPÚBLICA.
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E LEIS-MEDIDA.
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A TORTURA
E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS,
DESUMANOS OU DEGRADANTES E LEI N. 9.455, DE 7 DE
ABRIL DE 1997, QUE DEFINE O CRIME DE TORTURA.
ARTIGO 5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
INTERPRETAÇÃO E REVISÃO DA LEI DA ANISTIA.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1985, PODER CONSTITUINTE E "AUTO-ANISTIA".
INTEGRAÇÃO DA ANISTIA DA LEI DE 1979 NA NOVA
ORDEM CONSTITUCIONAL. ACESSO A DOCUMENTOS
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HISTÓRICOS COMO FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO
FUNDAMENTAL À VERDADE. 1. Texto normativo e norma
jurídica, dimensão textual e dimensão normativa do fenômeno
jurídico. O intérprete produz a norma a partir dos textos e da
realidade. A interpretação do direito tem caráter constitutivo e
consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos
normativos e da realidade, de normas jurídicas a serem
aplicadas à solução de determinado caso, solução operada
mediante a definição de uma norma de decisão. A
interpretação/aplicação do direito opera a sua inserção na
realidade; realiza a mediação entre o caráter geral do texto
normativo e sua aplicação particular; em outros termos, ainda:
opera a sua inserção no mundo da vida. 2. O argumento
descolado da dignidade da pessoa humana para afirmar a
invalidade da conexão criminal que aproveitaria aos agentes
políticos que praticaram crimes comuns contra opositores
políticos, presos ou não, durante o regime militar, não
prospera. 3. Conceito e definição de "crime político" pela Lei
n. 6.683/79. São crimes conexos aos crimes políticos "os
crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes
políticos ou praticados por motivação política"; podem ser de
"qualquer natureza", mas [i] hão de terem estado relacionados
com os crimes políticos ou [ii] hão de terem sido praticados
por motivação política; são crimes outros que não políticos;
são crimes comuns, porém [i] relacionados com os crimes
políticos ou [ii] praticados por motivação política. A expressão
crimes conexos a crimes políticos conota sentido a ser
sindicado no momento histórico da sanção da lei. A chamada
Lei de anistia diz com uma conexão sui generis, própria ao
momento histórico da transição para a democracia. Ignora, no
contexto da Lei n. 6.683/79, o sentido ou os sentidos correntes,
na doutrina, da chamada conexão criminal; refere o que "se
procurou", segundo a inicial, vale dizer, estender a anistia
criminal de natureza política aos agentes do Estado
encarregados da repressão. 4. A lei estendeu a conexão aos
crimes praticados pelos agentes do Estado contra os que
lutavam contra o Estado de exceção; daí o caráter bilateral da
anistia, ampla e geral, que somente não foi irrestrita porque
não abrangia os já condenados --- e com sentença transitada
em julgado, qual o Supremo assentou --- pela prática de crimes
de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 5. O
significado válido dos textos é variável no tempo e no espaço,
histórica e culturalmente. A interpretação do direito não é
mera dedução dele, mas sim processo de contínua adaptação
de seus textos normativos à realidade e seus conflitos. Mas
essa afirmação aplica-se exclusivamente à interpretação das
leis dotadas de generalidade e abstração, leis que constituem
preceito primário, no sentido de que se impõem por força
própria, autônoma. Não àquelas, designadas leis-medida
(Massnahmegesetze), que disciplinam diretamente
determinados interesses, mostrando-se imediatas e concretas, e
consubstanciam, em si mesmas, um ato administrativo
especial. No caso das leis-medida interpreta-se, em conjunto
com o seu texto, a realidade no e do momento histórico no qual
ela foi editada, não a realidade atual. É a realidade histórico-
social da migração da ditadura para a democracia política, da
transição conciliada de 1979, que há de ser ponderada para
que possamos discernir o significado da expressão crimes
conexos na Lei n. 6.683. É da anistia de então que estamos a
cogitar, não da anistia tal e qual uns e outros hoje a concebem,
senão qual foi na época conquistada. Exatamente aquela na
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qual, como afirma inicial, "se procurou" [sic] estender a
anistia criminal de natureza política aos agentes do Estado
encarregados da repressão. A chamada Lei da anistia veicula
uma decisão política assumida naquele momento --- o
momento da transição conciliada de 1979. A Lei n. 6.683 é
uma lei-medida, não uma regra para o futuro, dotada de
abstração e generalidade. Há de ser interpretada a partir da
realidade no momento em que foi conquistada. 6. A Lei n.
6.683/79 precede a Convenção das Nações Unidas contra a
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes --- adotada pela Assembléia Geral em 10 de
dezembro de 1984, vigorando desde 26 de junho de 1987 --- e a
Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, que define o crime de
tortura; e o preceito veiculado pelo artigo 5º, XLIII da
Constituição --- que declara insuscetíveis de graça e anistia a
prática da tortura, entre outros crimes --- não alcança, por
impossibilidade lógica, anistias anteriormente a sua vigência
consumadas. A Constituição não afeta leis-medida que a
tenham precedido. 7. No Estado democrático de direito o
Poder Judiciário não está autorizado a alterar, a dar outra
redação, diversa da nele contemplada, a texto normativo.
Pode, a partir dele, produzir distintas normas. Mas nem mesmo
o Supremo Tribunal Federal está autorizado a rescrever leis de
anistia. 8. Revisão de lei de anistia, se mudanças do tempo e da
sociedade a impuserem, haverá --- ou não --- de ser feita pelo
Poder Legislativo, não pelo Poder Judiciário. 9. A anistia da
lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo Poder
Constituinte da Constituição de 1988. Daí não ter sentido
questionar-se se a anistia, tal como definida pela lei, foi ou não
recebida pela Constituição de 1988; a nova Constituição a
[re]instaurou em seu ato originário. A Emenda Constitucional
n. 26/85 inaugura uma nova ordem constitucional,
consubstanciando a ruptura da ordem constitucional que
decaiu plenamente no advento da Constituição de 5 de outubro
de 1988; consubstancia, nesse sentido, a revolução branca que
a esta confere legitimidade. A reafirmação da anistia da lei de
1979 está integrada na nova ordem, compõe-se na origem da
nova norma fundamental. De todo modo, se não tivermos o
preceito da lei de 1979 como ab-rogado pela nova ordem
constitucional, estará a coexistir com o § 1º do artigo 4º da EC
26/85, existirá a par dele [dicção do § 2º do artigo 2º da Lei de
Introdução ao Código Civil]. O debate a esse respeito seria,
todavia, despiciendo. A uma por que foi mera lei-medida,
dotada de efeitos concretos, já exauridos; é lei apenas em
sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material. A
duas por que o texto de hierarquia constitucional prevalece
sobre o infraconstitucional quando ambos coexistam. Afirmada
a integração da anistia de 1979 na nova ordem constitucional,
sua adequação à Constituição de 1988 resulta inquestionável.
A nova ordem compreende não apenas o texto da Constituição
nova, mas também a norma-origem. No bojo dessa totalidade -
-- totalidade que o novo sistema normativo é --- tem-se que "
[é] concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes
políticos ou conexos" praticados no período compreendido
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Não se
pode divisar antinomia de qualquer grandeza entre o preceito
veiculado pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a Constituição
de 1988. 10. Impõe-se o desembaraço dos mecanismos que
ainda dificultam o conhecimento do quanto ocorreu no Brasil
durante as décadas sombrias da ditadura.
(STF, ADPF 153, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal
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Pleno, julgado em 29/04/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010
PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-01 PP-00001 RTJ
VOL-00216-01 PP-00011)

Em decisões mais recentes proferidas em pedidos de extradição, o
entendimento tem prevalecido: 

PRISÃO PREVENTIVA – EXTRADIÇÃO – DUPLA
PUNIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. Impõe-se a
devolução da liberdade de ir e vir ao extraditando, uma vez
que não se mostram puníveis, no Brasil, fatos semelhantes
ocorridos durante o período da ditadura militar, presente a
anistia bilateral, ampla e geral, prevista na Lei nº 6.683/1979.
PRISÃO PREVENTIVA – EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO –
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. Incidindo a prescrição segundo a
legislação brasileira – artigo 109, inciso I, do Código Penal –,
considerado o transcurso de mais de quarenta anos do fato
sem a ocorrência de circunstância interruptiva, cumpre afastar
a custódia provisória.
(STF, Ext 1327 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 27/06/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-
2017)

Colhe-se dos votos proferidos no julgamento do pedido de
extradição:

[...]

Ainda que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
julgamento do caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do
Araguaia) versus Brasil, de 24 de novembro de 2010, tenha
assentado, no tocante à Lei de Anistia, a violação à Convenção
Americana de Direitos Humanos, o Pleno do Supremo, na
apreciação da arguição de descumprimento de preceito
fundamental nº 153, relator o ministro Eros Grau, em 29 de
abril de 2010, com acórdão publicado no Diário da Justiça de
8 de agosto seguinte, declarou a constitucionalidade do
referido diploma legal, decisão ainda não suplantada por
pronunciamento posterior deste Tribunal.

[...]

Outrossim, a questão apresentada pela ADPF n. 320, a qual
busca restringir os efeitos da decisão da ADPF n. 153, à luz do
superveniente julgado da CIDH no caso Gomes Lund e outros
v. Brasil, ainda se encontra pendente de julgamento e será
oportunamente analisada pelo Pleno deste Supremo Tribunal.
Por isso mesmo, por ora, não seria prudente que a Primeira
Turma desta Corte infirmasse prematuramente o precedente em
vigor, especialmente no âmbito de questão lateral surgida em
julgamento relativo à legalidade de prisão cautelar em
processo extraditório.

[...]

Tendo em vista que a anistia aproveita a todos aqueles que tenham
participado dos fatos anistiados, os crimes políticos e os conexos
supostamente cometidos pelos denunciados deixaram de existir.
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Dessa forma, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade dos
denunciados, em razão da concessão da anistia, nos termos do artigo
1º da Lei n. 6.683/79 e do artigo 107, II, do Código Penal.

Ainda que não fosse declarada extinta a puniblidade em virtude da
anistia, os crimes imputados aos denunciados encontram-se
prescritos, uma vez que desde a data dos fatos (1967 e 1969)
transcorreu tempo muito superior ao prazo prescricional máximo de
20 anos previsto no Código Penal (artigo 109, I), sem que tenha se
configurado qualquer das causas interruptivas da prescrição.    

Nos termos da jurisprudência do STF, o fato de a denúncia qualificar
os crimes como de lesa-humanidade não afasta a incidência da
prescrição:

EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELA REPÚBLICA
ARGENTINA. DELITOS QUALIFICADOS PELO ESTADO
REQUERENTE COMO DE LESA-HUMANIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SOB A
PERSPECTIVA DA LEI PENAL BRASILEIRA. NÃO
ATENDIMENTO AO REQUISITO DA DUPLA
PUNIBILIDADE (ART. 77, VI, DA LEI 6.815/1980 E ART. III,
C, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO). INDEFERIMENTO DO
PEDIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, “a satisfação da exigência concernente à
dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento
do pedido extradicional” (Ext 683, Relator(a): Min. CELSO
DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 21.11.2008). Nessa linha,
tanto o Estatuto do Estrangeiro (art. 77, VI), quanto o próprio
tratado de extradição firmado entre o Brasil e o Estado
requerente (art. III, c), vedam categoricamente a extradição
quando extinta a punibilidade pela prescrição, à luz do
ordenamento jurídico brasileiro ou do Estado requerente. 2. O
Estado requerente imputa ao extraditando a prática de delito
equivalente ao de associação criminosa (art. 288 do Código
Penal), durante os anos de 1973 a 1975, e, no ano de 1974, de
crimes equivalentes aos de sequestro qualificado (art. 148, §
2º, do Código Penal) e de homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
do Código Penal). Evidentemente, todos esses delitos
encontram-se prescritos, porquanto, desde sua consumação,
transcorreu tempo muito superior ao prazo prescricional
máximo previsto no Código Penal, equivalente a 20 (vinte)
anos (art. 109, I). Não consta dos autos, ademais, que se tenha
configurado qualquer das causas interruptivas da prescrição.
3. A circunstância de o Estado requerente ter qualificado os
delitos imputados ao extraditando como de lesa-humanidade
não afasta a sua prescrição, porquanto (a) o Brasil não
subscreveu a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos
Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, nem
aderiu a ela; e (b) apenas lei interna pode dispor sobre
prescritibilidade ou imprescritibilidade da pretensão estatal de
punir (cf. ADPF 153, Relator(a): Min. EROS GRAU, voto do
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 6.8.2010). 4.
O indeferimento da extradição com base nesses fundamentos
não ofende o art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados (Decreto 7.030/2009), uma vez que não se trata,
no presente caso, de invocação de limitações de direito interno
para justificar o inadimplemento do tratado de extradição
firmado entre o Brasil e a Argentina, mas sim de simples
incidência de limitação veiculada pelo próprio tratado, o qual
veda a concessão da extradição “quando a ação ou a pena já
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estiver prescrita, segundo as leis do Estado requerente ou
requerido” (art. III, c). 5. Pedido de extradição indeferido.
(STF, Ext 1362, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a)
p/ Acórdão:  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado
em 09/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG
04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017)

Assim, ainda que se afastasse a incidência da Lei da Anistia, a
punibilidade dos denunciados está extinta, em razão da ocorrência da
prescrição, nos termos dos artigos 107, IV, c/c 109, I, e 115, todos do
Código Penal."

Correto o decisum.

Com efeito, os atos abrangidos na denúncia encontram-se
todos alcançados pela anistia prevista no art. 1º da Lei nº 6.683/79 que
expressamente anistiou os crimes políticos e aos com  eles conexos
praticados no período de 02/09/1961 a 15/08/1979.

Nesse sentido, deliberou o Eg. STF, verbis:

LEI N. 6.683/79, A CHAMADA "LEI DE ANISTIA". ARTIGO 5º,
CAPUT, III E XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL; PRINCÍPIO
DEMOCRÁTICO E PRINCÍPIO REPUBLICANO: NÃO VIOLAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS HISTÓRICAS. DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E TIRANIA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DO
DIREITO E DISTINÇÃO ENTRE TEXTO NORMATIVO E NORMA
JURÍDICA. CRIMES CONEXOS DEFINIDOS PELA LEI N.
6.683/79. CARÁTER BILATERAL DA ANISTIA, AMPLA E GERAL.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA
SUCESSÃO DAS FREQUENTES ANISTIAS CONCEDIDAS, NO
BRASIL, DESDE A REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO
E LEIS-MEDIDA. CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA
A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS,
DESUMANOS OU DEGRADANTES E LEI N. 9.455, DE 7 DE
ABRIL DE 1997, QUE DEFINE O CRIME DE TORTURA. ARTIGO
5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO E
REVISÃO DA LEI DA ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.
26, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985, PODER CONSTITUINTE E
"AUTO-ANISTIA". INTEGRAÇÃO DA ANISTIA DA LEI DE 1979 NA
NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. ACESSO A DOCUMENTOS
HISTÓRICOS COMO FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO
FUNDAMENTAL À VERDADE. 1. Texto normativo e norma jurídica,
dimensão textual e dimensão normativa do fenômeno jurídico. O
intérprete produz a norma a partir dos textos e da realidade. A
interpretação do direito tem caráter constitutivo e consiste na
produção, pelo intérprete, a partir de textos normativos e da
realidade, de normas jurídicas a serem aplicadas à solução de
determinado caso, solução operada mediante a definição de uma
norma de decisão. A interpretação/aplicação do direito opera a sua
inserção na realidade; realiza a mediação entre o caráter geral do
texto normativo e sua aplicação particular; em outros termos, ainda:
opera a sua inserção no mundo da vida. 2. O argumento descolado
da dignidade da pessoa humana para afirmar a invalidade da
conexão criminal que aproveitaria aos agentes políticos que
praticaram crimes comuns contra opositores políticos, presos ou não,
durante o regime militar, não prospera. 3. Conceito e definição de
"crime político" pela Lei n. 6.683/79. São crimes conexos aos crimes
políticos "os crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes
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políticos ou praticados por motivação política"; podem ser de
"qualquer natureza", mas [i] hão de terem estado relacionados com
os crimes políticos ou [ii] hão de terem sido praticados por
motivação política; são crimes outros que não políticos; são crimes
comuns, porém [i] relacionados com os crimes políticos ou [ii]
praticados por motivação política. A expressão crimes conexos a
crimes políticos conota sentido a ser sindicado no momento histórico
da sanção da lei. A chamada Lei de anistia diz com uma conexão sui
generis, própria ao momento histórico da transição para a
democracia. Ignora, no contexto da Lei n. 6.683/79, o sentido ou os
sentidos correntes, na doutrina, da chamada conexão criminal; refere
o que "se procurou", segundo a inicial, vale dizer, estender a anistia
criminal de natureza política aos agentes do Estado encarregados da
repressão. 4. A lei estendeu a conexão aos crimes praticados pelos
agentes do Estado contra os que lutavam contra o Estado de exceção;
daí o caráter bilateral da anistia, ampla e geral, que somente não foi
irrestrita porque não abrangia os já condenados --- e com sentença
transitada em julgado, qual o Supremo assentou --- pela prática de
crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 5. O
significado válido dos textos é variável no tempo e no espaço,
histórica e culturalmente. A interpretação do direito não é mera
dedução dele, mas sim processo de contínua adaptação de seus textos
normativos à realidade e seus conflitos. Mas essa afirmação aplica-se
exclusivamente à interpretação das leis dotadas de generalidade e
abstração, leis que constituem preceito primário, no sentido de que se
impõem por força própria, autônoma. Não àquelas, designadas leis-
medida (Massnahmegesetze), que disciplinam diretamente
determinados interesses, mostrando-se imediatas e concretas, e
consubstanciam, em si mesmas, um ato administrativo especial. No
caso das leis-medida interpreta-se, em conjunto com o seu texto, a
realidade no e do momento histórico no qual ela foi editada, não a
realidade atual. É a realidade histórico-social da migração da
ditadura para a democracia política, da transição conciliada de
1979, que há de ser ponderada para que possamos discernir o
significado da expressão crimes conexos na Lei n. 6.683. É da anistia
de então que estamos a cogitar, não da anistia tal e qual uns e outros
hoje a concebem, senão qual foi na época conquistada. Exatamente
aquela na qual, como afirma inicial, "se procurou" [sic] estender a
anistia criminal de natureza política aos agentes do Estado
encarregados da repressão. A chamada Lei da anistia veicula uma
decisão política assumida naquele momento --- o momento da
transição conciliada de 1979. A Lei n. 6.683 é uma lei-medida, não
uma regra para o futuro, dotada de abstração e generalidade. Há de
ser interpretada a partir da realidade no momento em que foi
conquistada. 6. A Lei n. 6.683/79 precede a Convenção das Nações
Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes --- adotada pela Assembléia Geral em 10
de dezembro de 1984, vigorando desde 26 de junho de 1987 --- e a
Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, que define o crime de tortura; e o
preceito veiculado pelo artigo 5º, XLIII da Constituição --- que
declara insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, entre
outros crimes --- não alcança, por impossibilidade lógica, anistias
anteriormente a sua vigência consumadas. A Constituição não afeta
leis-medida que a tenham precedido. 7. No Estado democrático de
direito o Poder Judiciário não está autorizado a alterar, a dar outra
redação, diversa da nele contemplada, a texto normativo. Pode, a
partir dele, produzir distintas normas. Mas nem mesmo o Supremo
Tribunal Federal está autorizado a rescrever leis de anistia. 8.
Revisão de lei de anistia, se mudanças do tempo e da sociedade a
impuserem, haverá --- ou não --- de ser feita pelo Poder Legislativo,
não pelo Poder Judiciário. 9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada,
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no texto da EC 26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição de
1988. Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como
definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 1988; a
nova Constituição a [re]instaurou em seu ato originário. A Emenda
Constitucional n. 26/85 inaugura uma nova ordem constitucional,
consubstanciando a ruptura da ordem constitucional que decaiu
plenamente no advento da Constituição de 5 de outubro de 1988;
consubstancia, nesse sentido, a revolução branca que a esta confere
legitimidade. A reafirmação da anistia da lei de 1979 está integrada
na nova ordem, compõe-se na origem da nova norma fundamental.
De todo modo, se não tivermos o preceito da lei de 1979 como ab-
rogado pela nova ordem constitucional, estará a coexistir com o § 1º
do artigo 4º da EC 26/85, existirá a par dele [dicção do § 2º do
artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil]. O debate a esse
respeito seria, todavia, despiciendo. A uma por que foi mera lei-
medida, dotada de efeitos concretos, já exauridos; é lei apenas em
sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material. A duas
por que o texto de hierarquia constitucional prevalece sobre o
infraconstitucional quando ambos coexistam. Afirmada a integração
da anistia de 1979 na nova ordem constitucional, sua adequação à
Constituição de 1988 resulta inquestionável. A nova ordem
compreende não apenas o texto da Constituição nova, mas também a
norma-origem. No bojo dessa totalidade --- totalidade que o novo
sistema normativo é --- tem-se que "[é] concedida, igualmente,
anistia aos autores de crimes políticos ou conexos" praticados no
período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto
de 1979. Não se pode divisar antinomia de qualquer grandeza entre o
preceito veiculado pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a
Constituição de 1988. 10. Impõe-se o desembaraço dos mecanismos
que ainda dificultam o conhecimento do quanto ocorreu no Brasil
durante as décadas sombrias da ditadura.
(STF, ADPF 153, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno,
julgado em 29/04/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-
08-2010 EMENT VOL-02409-01 PP-00001 RTJ VOL-00216-01 PP-
00011)

PRISÃO PREVENTIVA – EXTRADIÇÃO – DUPLA PUNIBILIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA. Impõe-se a devolução da liberdade de ir e vir
ao extraditando, uma vez que não se mostram puníveis, no Brasil,
fatos semelhantes ocorridos durante o período da ditadura militar,
presente a anistia bilateral, ampla e geral, prevista na Lei nº
6.683/1979. PRISÃO PREVENTIVA – EXTRADIÇÃO –
PRESCRIÇÃO – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. Incidindo a prescrição
segundo a legislação brasileira – artigo 109, inciso I, do Código
Penal –, considerado o transcurso de mais de quarenta anos do fato
sem a ocorrência de circunstância interruptiva, cumpre afastar a
custódia provisória.
(STF, Ext 1327 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 27/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197
DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017)

Ademais, a anistia, uma vez concedida, os seus efeitos são
irrevogáveis.

A propósito, leciona Pontes de Miranda, verbis:

"A anistia extingue tôdas as ações de direito penal, quer toquem ao
Estado, quer aos particulares. Sempre que o efeito penal é
pressuposto negativo ou positivo, de algum fato, não-criminal, de
direito público ou de direito civil, como o exercício de cargos
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públicos, a elegibilidade ativa e passiva, ou certas funções de
confiança (depositário, titular do pátrio poder, tutor, curador,
inventariante, testamenteiro), a anistia, apagando-o, apaga-o também
como pressuposto. Não importa ter, ou não, havido condenação.
Surge, nesse passo, questão sutil. Se, em virtude da condenação
havida, não pode o condenado continuar os estudos, ou praticar
algum ato exigido, a mais, para qualquer conseqüência, a anistia
também lhe estabelece tal situação que viria e não veio? Não; - não
cria; volve a um ponto - não percorre a partir dêle, um caminho que
poderia ter sido percorrido e não o foi. Tal é a regra, o que mais
acontece, o que se há de entender.

Pode o Poder Legislativo revogar a lei de anistia? Dir-se-á que êle a
fêz, e êle a desfaz. Sim, e não. Sim, porque é sempre possível revogar-
se uma lei; não, porque os efeitos dela não se revogam, porque seria
fazer retroativa a lei penal. Se a lei ainda não produziu os efeitos,
como se os interessados só gozariam dêles se se apresentassem e não
se apresentaram, é possível revogar-se a lei de anistia. Em suma: a
lei de anistia é revogável, derrogável; mas os seus efeitos realizados
são inabluíveis."

(In Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1/69, 2ª
edição, Editora Revista dos Tribunais, 1970, t. II, pp. 50/1)

Outro não é o ensinamento de Ruy Barbosa, verbis:

"A amnistia, que é o olvido, a extincção, o cancellamento do passado
criminal, não se retracta. Concedida, é irretiravel, como é
irrenunciavel. Quem a recebeu, não a pode enjeitar, como que a
liberalizou, não a pode subtrahir. É definitiva, perpetua, irreformavel.
Passou da esphera dos factos alteraveis pelo arbitrio humano para a
dos resultados soberados e immutaveis, que ultimam uma serie de
relações liquidadas, e abrem uma cadeia de relações novas. De todos
os direitos adquiridos este seria, por assim dizer, o typo supremo, a
expressão perfeita, a fórmula ideal: seria, por excellencia, o direito
adquirido. Ninguem concebe que se desamnistie amanhã o
individio amnistiado hontem. Não ha poder, que possa reconsiderar a
amnistia, desde que o poder competente uma vez a fez lei."

(In Amnistia Inversa, 2ª edição, Rio de Janeiro, 1896, pp. XVI-XVII).

Nesse entendimento, também, Carlos Maximiliano, in
Comentários à Constituição Brasileira, 3ª edição, Livraria do Globo,
Porto Alegre, 1929, p. 472; Vincenzo Manzini, in Tratato di Diritto
Penale Italiano, 5ª edizione, UTET, 1986, v. 3, pp. 452 e 476; Raimundo
Macedo, in Da Extinção da Punibilidade, Forense, 1946, pp. 74-5.

Com a anistia, como bem lembra Pontes de Miranda,
"olvida-se o ato criminal, com a consequência de se lhe não poderem
atribuir efeitos de direito material ou processual".

Ela, a anistia, produz os seus efeitos de pleno direito.

Nesse sentido, a melhor doutrina: R. Garraud, in Traité
Théorique et Pratique du Droit Penal Français, troisième édition,
Recueil Sirey, Paris, 1914, t. 2, p, 627; Vincenzo Manzini, in Op. Cit.,
pp. 452-4; Dictionnaire de Droit, sixième édition, Dalloz, Paris, p. 71.
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A anistia, uma vez reconhecida e declarada, judicialmente,
configura a causa extintiva de punibilidade, retroagindo os seus efeitos à
data do delito, apagando todos os vestígios de direito material e
processual dele derivados, sendo os seus efeitos irreversíveis e
irrevogáveis.

A anistia implica a renúncia por parte do Estado à
faculdade de punir.

A propósito, anota o Professor Basileu Garcia, verbis:

"Os efeitos da anistia são mais dilatados e profundos que os da graça
e do indulto. Exatamente porque o seu escopo é a pacificação dos
espíritos, tem o condão de, ex vi legis, ocasionar o esquecimento
absoluto do delito praticado. Para todos os fins penais, passa-se uma
esponja sôbre o caso criminal."

(in Instituições de Direito Penal, 4ª edição, 32ª tiragem, Max
Limonad, São Paulo, v. I, t. II, p. 673)

Da mesma forma: Aloysio de Carvalho Fº, in Comentários
ao Código Penal, 5ª edição, Forense, 1979, v. IV, p. 121, nº 41 e p. 150,
nº 49; Aníbal Bruno, in Direito Penal, 3ª edição, Forense, 1967, t. 3º, p.
203, nº 5.

Portanto, no caso dos autos, a anistia aproveita a todos
aqueles que tenham participado dos fatos anistiados, e, via de
consequência, os crimes políticos e os conexos atribuídos aos recorridos
deixaram de existir, em razão da aprovação pelo Legislativo da Lei nº
6.683/79, nos termos dos artigos 1º da Lei nº 6.683/79 e 107, II, do
Código Penal.

Em sua obra clássica, Tratado das Constituições
Brasileiras, Freitas Bastos, Rio, 1958, v. II, p. 230, nº 241, o Professor
Cláudio Pacheco relembra a tradição brasileira na anistia, verbis:

"Tradição brasileira na anistia. Pelo exposto, bem se vê que a
tradição brasileira, na anistia, é a da maior franqueza, é a de
concessão constante e generosa, de tal modo que, no período
republicano, como já ficou dito, a todo movimento revolucionário ou
subversivo, sempre correspondeu, mais cedo ou mais tarde, o ato de
esquecimento das infrações.

Destaca-se, pela presteza e amplitude da concessão, bem como  por
ser um exemplo mais recente, a anistia acima relacionada em
penúltimo lugar, que, visando mais diretamente uma revolta de
aviadores e desobediências de outros que foram mandados a reprimí-
las, foi dada por um novo govêrno legítimo, sem restrições, ainda
quando mal cessados estavam os atos de rebeldia e resistência que
compuseram o quadro de infrações criminais e disciplinares.

E, mais adiante, a pp. 238/9, conclui, verbis:

"2.5.2. Interpretação extensiva da anistia. Os autores são concordes
em admitir, para o ato de anistia, a interpretação extensiva. E isto por
ser um favor, a que se aplica a regra antiga: favores ampliandi. Essa
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interpretação será mesmo a mais ampla possível.

Reproduziremos alguns exemplos de interpretação extensiva dados
por diversos autores: a anistia concedida em relação aos crimes
políticos poderá ser aplicada aos comuns, quando sejam elementos
ou circunstâncias agravantes dequeles; a anistia concedida aos civis
pode ser aplicada aos militares, desde que se entrelacem os fatos
delituosos e que os militares não estejam claramente excluídos do
benefício; a anistia que abrange os crimes políticos também abrange
os conexos ou accessórios; podem ser apreciados os motivos da
infração, embora esta tenha os característicos de delito comum; a
anistia pode ser interpretada com efeito retroativo.

Sôbre a aplicação da anistia aos crimes conexos, já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, em acórdão citado por Aurelino Leal, que
ela é compreensiva dos crimes cometidos em consequência dos fatos
que a determinaram. Em relação a um paciente que recebera
pronúncia em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, como implicado,
com outros co-réus, no homicídio do coronel Francisco Marques
Xavier Chicuta, entendeu o Tribunal que "os autos convenciam da
conexão existente entre o fato criminoso e o movimento de reação
material então iniciado naquela cidade pelos partidários do govêrno
decaído, contra o que, derribando-o, acabava de tomar a direção do
Estado". Resultava dessa conexão: "1.º que à justiça federal, pela
prorrogação da sua privativa jurisdição sôbre o crime político
principal, deveria caber o conhecimento do crime imputado ao
paciente; 2.º que, achando-se êste coberto com o benefício das duas
anistias outorgadas pelos decretos legislativos n.º 83, de 16 de
setembro de 1892 e n.º 310, de 21 de outubro de 1895, não mais
podia ser preso, por efeito de uma pronúncia nulificada pelos
aludidos decretos, ainda quando fôsse de autoridade competente"
(Teoria e Prática da Constituição Federal Brasileira, parte primeira,
1925, pág. 759).

2.53. Crimes anistiáveis. Tem havido quem sustente que sòmente os
crimes políticos podem ser anistiados. Há ainda quem tenha dito que
a anistia deve limitar-se a crimes coletivos. A êste respeito, existem
realmente tradições, precedentes respeitáveis, boas normas de
moderação e acêrto, mas, em verdade, em face da Constituição, que
pura e simplesmente confere competência para a anistia, nada
impede que ela seja concedida em relação à prática de tôda espécie
de crime. Mesmo que se admita não dever ser concedida
individualmente e sim com generalidade, pode ser dada de modo
geral a todos aquêles que tenham cometido individualmente uma ou
mais espécies de crimes."

A lição antes transcrita é de inteira aplicação ao caso em
exame.

Por esses motivos, voto por negar provimento ao recurso.
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