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 R E L A T Ó R I O

 A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):

1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com
requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, em 16.12.2020, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266/2020 a 1.579
/2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pelas
quais teriam sido anulados atos administrativos que declaravam a anistia
política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do
Ministério da Justiça.

Nas Portarias n. 1.266 a n. 1525 e Portarias n. 1.532 a n. 1579, com
idêntica redação, afirma-se não ter havido comprovação de perseguição
exclusivamente política no ato concessivo da anistia aos seus destinatários,
pelo que foram eles anulados. Tem-se na Portaria n. 1.305, por exemplo:

“PORTARIA Nº 1.305, DE 5 DE JUNHO DE 2020 A MINISTRA
DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro
de 2002, e na Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, com
fundamento na Nota Técnica nº 535/2020/DFAB/CA/MMFDH, de 17
de maio de 2020, no Requerimento de Anistia nº 2002.01.13317,
resolve: 

Art. 1º Fica anulada a Portaria nº 2.017, de 28 de novembro de
2003, do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da
União de 1 de dezembro de 2003, que declarou anistiado político
WILTON LOPES DE BARROS, inscrito no CPF sob o nº 070.609.804-
82, e os demais atos dela decorrentes, ante a ausência de comprovação
da existência de perseguição exclusivamente política no ato
concessivo. 

Art. 2º É assegurada a não devolução das verbas indenizatórias já
recebidas. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação” (fl.
20, e-doc. 5).
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Pelas Portarias ns. 1.526/2020 a 1.531/2020, de idêntico teor, foram
mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado
político (fls. 123-125, e-doc. 5). Por exemplo, na Portaria n. 1.526 se
estabelece:

“PORTARIA Nº 1.527, DE 5 DE JUNHO DE 2020 A MINISTRA
DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro
de 2002, e na Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, com
fundamento na Nota Técnica nº 527/2020/DFAB/CA/MMFDH, de 28
de abril de 2020, no Requerimento de Anistia nº 2005.01.50226,
resolve: 

Pela manutenção da Portaria nº 2.404, de 15 de dezembro de 2005,
do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União
de 16 de dezembro de 2005, que declarou anistiado político
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE FREITAS, inscrito no CPF sob
o nº 033.910.781-20” (fl. 123, e-doc. 5).

 2. O autor ressalta que “as portarias ora questionadas afirmam que não
houve comprovação da existência de perseguição exclusivamente política

 no ato concessivo da anistia aos seus destinatários, anulando-os” (fl. 2, e-
doc. 1).

Alega que as normas impugnadas configurariam ofensa “ao devido
processo legal (art. 5º, LIV e LV, da C), ao contraditório e à ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF), à segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI) e aos ditames do
processo administrativo (lei n.º 9.784/1999), anistias políticas concedidas há

 quase duas décadas” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338 neste
Supremo Tribunal Federal, “não obstante a decisão dessa Suprema Corte
tenha chancelado a interpretação segundo a qual a Administração Pública
pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria nº 1.104/1964 ainda que passados mais de cinco
anos do ato inicial concessivo, caso provada a ausência de motivação
política, tal autorização não pode ser interpretada de modo amplo e
ilimitado, com violação ao direito do até então anistiado político participar
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do processo de reanálise de sua situação e efetivamente produzir provas, de
modo a elucidar a especificidade de seu caso” (fl. 11, e-doc. 1).

Enfatiza ser “possível à Administração Pública, munida de provas que
atestem a ausência de motivação política, caso a caso, reabrir o processo
administrativo de concessão de anistia política e reanalisar a situação fática
individualmente. É incabível, por outro lado, num estado democrático de
direito, falar em revisão da situação jurídica de um cidadão sem que ele seja
cientificado e a ele seja aberta a possibilidade de, ativamente, participar e

 influir em seu processo” (fl. 11, e-doc. 1).

Aponta inconstitucionalidade das normas impugnadas, pois, “ao
expedir as mais de trezentas portarias ora impugnadas em franca violação
ao contraditório e à ampla defesa, cerceando a possibilidade de constituição
de defesa técnica, os mais basilares princípios orientadores do devido

 processo legal foram violados” (fl. 12, e-doc. 1).

Requer medida cautelar, para que “seja determinado à Comissão de
Anistia, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, até decisão final de mérito da presente Arguição, sejam
efetuados os pagamentos concernentes às anistias anteriormente concedidas

 aos atingidos pelas Portarias nº 1.266 a 1.579 ora impugnadas” (fl. 20, e-doc.
1).

No mérito, pede a procedência do pedido, para “declarar a
inconstitucionalidade das Portarias nº 1.266 a 1.579 do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial
da União em 5 de junho de 2020, diante da violação aos preceitos do devido
processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), da ampla defesa e contraditório
(art. 5º, LV, da CF), da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI) e da defesa

 técnica (art. 133 e 134 da CF)” (fl. 21, e-doc. 1).

3. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e determinei a requisição
de informações ao Presidente da República e à Ministra de Estado da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a serem prestadas no prazo
máximo e improrrogável de cinco dias.
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Foi assegurada vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-
Geral da República, sucessivamente, para manifestação, na forma da
legislação vigente, no prazo máximo e prioritário de três dias cada (§ 1º do
art. 10 da Lei n. 9.868/1999).

 4 . O Presidente da República prestou informações, anotando não ter
sido observado o requisito da subsidiariedade (e-doc. 15).

Alegou ser necessária dilação probatória, para serem analisados os
processos administrativos referentes às trezentas e treze portarias
questionadas.

Sustentou inocorrência de ofensa à segurança jurídica e afirma terem
sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa.

 5. A Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
prestou informações, fazendo remissão àquelas prestadas pelo Presidente
da República (e-doc. 18).

6. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento
da arguição e pelo indeferimento da medida cautelar:

“Administrativo. Portarias nº 1.266 a 1.579 do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Anulação de portarias
que declararam a anistia política de ex-cabos da Força Aérea Brasileira
(FAB), afastados no início do regime militar por força da Portaria n.
1.104/GM3/1964. Preliminar. Inobservância ao requisito da
subsidiariedade. Mérito. No julgamento do RE no 817.338, restou
assentada por essa Suprema Corte a possibilidade de a Administração
Pública, mesmo que passados mais de cinco anos, rever os atos de
concessão de anistia política concedida a ex-cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria nº 1.104/GM3/1964, quando comprovada a
ausência de ato com motivação exclusivamente política e desde que
assegurados o devido processo legal e a não devolução das verbas já
recebidas. Previamente à edição de cada uma das portarias
impugnadas, os interessados foram devidamente notificados da
instauração do procedimento de revisão da anistia e intimados para
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apresentação de defesa, em pleno respeito ao contraditório, à ampla
defesa e à defesa técnica. O dever-poder de autotutela autoriza a
Administração a proceder à revisão da condição de anistiado político,
o que não consubstancia desrespeito ao princípio da segurança

 jurídica. Ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora .
Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido
de medida cautelar, pelo seu indeferimento” (e-doc. 20).

7. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não
conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência do pedido:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. ANISTIA. PORTARIA 1.104/1964. CABOS DA
AERONÁUTICA. ANULAÇÃO. PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. CONTROVÉRSIA
FÁTICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO EM ADPF.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE
ATOS CONCESSIVOS DE ANISTIA. RESPEITO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, COM GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DO
ADMINISTRADO ATINGIDO. PARECER PELO NÃO
CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO E, NO MÉRITO, PELA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

1. O questionamento da anulação de atos concessivos de anistia,
sob o fundamento de afronta ao devido processo legal, é cabível em
via distinta, igualmente hábil a sanar a lesividade arguida, a indicar o

 não atendimento do princípio da subsidiariedade.
2. A existência de controvérsia fática relacionada ao respeito ou

não ao devido processo legal na via administrativa, não sanada pelo
requerente, elimina o caráter objetivo da discussão, e inviabiliza o
conhecimento da arguição, que não é a via adequada para tal
elucidação, mormente quando são mais de trezentos os atos

 impugnados.
3. A invalidação de anistia concedida com base na Portaria 1.104

/1964 do Ministério da Justiça, reconhecida pelo STF como inábil como
única prova de perseguição política, não é automática, e demanda a
instauração de procedimento administrativo destinado à averiguação
do preenchimento dos requisitos jurídico-constitucionais da anistia, de
modo individualizado, assegurada ao administrado atingido a

 oportunidade de ampla participação.
 Parecer pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela

 procedência do pedido” (e-doc. 25).
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É o relatório, cuja cópia deverá ser encaminhada aos Ministros deste
Supremo Tribunal (art. 9º da Lei n. 9.868/1999 c/c inc. I do art. 87 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).


