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NOTA N° AGU/JD-112006

ASSUNTO:

00400.007786/2003-34
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
MINIsTÉRIO DA JUSTIÇA, UNAPOMCO - UNIÃo DOS
ANISTIADOS E ANISTIANDOS POLÍTICOS MILITARES DA
REGIÃO CENTRO-OESTE, ADNAPE - ASSOCIAÇÃO DOS NÃO
ANISTIADOS DE PERNAMBUCO e ASANE - ASSOCIAÇÃO DOS
ANISTIADOSDONORDESTE .

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Declaração de anistia política:
Reparação mensal, permanente e continuada. Ex-cabos da Força Aérea
Brasileira, afastados com fundamento na Portaria n° 1.104.,GMS,.de .12.de
outubro de 1964, do Ministro da Aeronáutica.

PROCESSO:
. PROCEDÊNCIA:

INTERESSADOS:

.

Senhor Consultor-Geral da União
", .

:

.'~~ Por meio do AvisonO797, de 23 de maio de 2003, o Ministrode Estadoda Justiça
encaminhou a esta Advocacia-Geral da União suas dúvidas a respeito da legalidade e do espectro de
abrangência da Súmula Administrativa n° 2002.07.0003, da Comissão de Anist~a do MinistérÍo da
Justiça. . ....

2. A referida Súmula havia classificado a Portaria nO1.104-GMS, de 12 de outubro de
1964, do Ministro da Aeronáutica, como "ato de exceção, de natureza exclusivamente política",
para considerar que os atos de licenciamento dos cabos da Força Aérea Brasileira - FAB, quando
praticados com fundamento no normativo citado, dariam ensejo à concessão da reparação mensal,
permanente e continuada prevista na Lei n° 10.559, de 13 .denovembro de 2002.

..

3. . Naquela ocasião, a matéria foi analisada por meio da NOTA PRELIMINAR N°
AGU/JD'-3/2003,. devidamente aprovada pelo Senhor Advogado-Geral da União, a qual foi
posteriormente renomeada sob o argumento de' tratar-se de entendimento definitivo, ao contrário de
impressões preliminares,. .passando a ser denominada NOTA N° AGU/JD-I0/2003, mantido
integralmente o texto original da Notà Preliminar, .queabaixo se reproduz: :

"NOTA N° A GUjJD-:l 0/2003

ASSUNTO: Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Reparação
mensal, permanente e continuada aos ex-Cabos da Fcrça
Aérea Brasileira, atingidos pela Portaria nO1.104-GM~, de.
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12 de outubro de 1964, do Ministro da. Aeronáutica.
Súmula Administrativa nO2002.07.0003.

Senhor Advogado-Geral da União

Incumbiu-me Vossa Excelência da análise de questões relativas à
aplicação da Súmuia Administrativa nO 2002.07.0003, da. Comissão de
Anistia do Ministério da Justiça, que classifica a Portaria nO 1.104-GMS, de
12 de outubro de 1964, do Ministro da Aeronáutica, como ato de exceç~o,
de natureza exclusivamente política.

.2. Este é o teor da Súmula em questão:

"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".

3. Com base na referida Súmula, a Comissão de. Anistià
concedeu reparação mensal, permanente e.continuada a algumas centenas
de ex-cabos. da Força Aérea Brasileiri?, estando, ainda, pendentes de
análise alguns milhares de pedidos da mesma natureza.

4. Em primeiro lugar é preciso aferir se a Súmula de que se
trata é instrumento hábil para .declarar ato de exceção, de natureza
exclusivamente política, Portaria editada pelo Ministro. da Aeronáutica,
observado, para tanto, o seu conteúdo.

5. Outra questão relevante diz respeito à possibilidade de a
referida Súmula vincular o Ministro de Estado c!aJustiça, a quem incumbe
decidir a respeito dos pedidos analisados pela Comissão. de Anistia e
praticar os atos destinados a Ihes dar conseqüênCia.

6. Para a análise da primeira das questões postas, vale
transcrever a PortarianO 1.104-GMS, referida, que "aprova as instruções
para as prorrogaçõesdo Serviço Militardas Praçasda Ativa da ForçaAérea
Brasileira": .

"MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA ND.1.104 GMS DE 12 DE OUTUBRO DE 1964

O Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica,. tendo em vista proposta
do Estado Maior da Aeronáutica, resolve:

Art. 1D.Aprovar as Instruções para as Prorrogações do SerViço Militar das
Praças da Ativa da Força Aérea Brasileira, que <;om esta baixa;

.. .

Art. 2D.Revogar a Portaria nD.570-GMS, de 22 de novembro de'1954 e todos
os atos que colidam com essas instruções.'

Nelson Freire Lavenére-Wanderley. Instruções para as prorrogações do
Serviço Militardas Praças da Ativa da ForçaAérea Brasileira.

~.
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As presentes Instruções regulam 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.

1 - Prorrogações do Tempo d~ 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 FABna situação considerada ou da.
graduação como 3DSargento.
1.3 - As prorrogações do tempo de serviço são feitas por
engajamento e reengajamentos.
1.4 - Engajamento é prorrogação do tempo de serviço inicial
concedida por 2 (dois) anos.
1.5 - Reengajamento é a prorrogação do engajamento concedida por
períodos de 2 (dois) anos.
1;6 - As prorrogações do tempo de serviço serão concedidas em continuação
ao período anterior.
1.7 - As prorrogações de tempo de serviço se concederão na seguinte
seqüência um engajamento e, conforme o caso, um 1.JJ,um 2.0 e um
3D reengajamento. .

1.8 - O engajamento e os reengajamentos poderão, no caso 'da letra a do
item 2.3 destas Instruções ter adiadas as datas finais.
2 - Concessão.
2.:1 - São autoridades competentes para conceder prorrogações do Tempo de
Serviço os Comandantes de Organizações aos Cabos, Soldados e Taifeiros: o
Diretor-Geral do Pessoal dos Sargentos.
2.2 - As prorrogações do tempo de serviço são concedidas mediante
requerimento do interessado dirigido à autoridade competente, até 30
(trinta) dias .antes do término do tempo inicial,' do engajamento e do
reengajamento. . .
2.2.1 - Quando servirem fora de sua Organização, será dada ciência ao seu
Comandante da entrada do pedido, pela via oficial mais rápida.
2.3 - As prorrogações do tempo de serviço serão concedidas
independentemente de requerimento às praças: .

a) que concluírem o tempo de serviço na situação de alunos dos
cursos de formação de cabos ou de sargentos, caso em que o prazo
final fica dilatado automaticamente até o desligamento do curso;
b) que forem promovidos à graduação de cabo, caso em que engajam
ou reengajam obrigatoriamente à contar da data da promoção; .
c) que, sendo cabos se encontram na situação do item 6.3.
2.4 - Ao Soldado de 2a Classe não será concedido reengajamento.
3 - Condições.' '.
3.1 - São condições básicas para prorrogação do tempo de serviço:
a) robustez física, comprovada em inspeção de saúde;
b) aptidão profissional e espírito militar, atestados ou avaliados pelo
Comandante, como previsto no regulamento do Corpo do Pessoal
Subalterno; .
c) bom comportamento militar e civil, avaliados de acordo com a
regulamentação e disposição em vigor.
4 - Engajamento e Reengajamentos.
4.1 - Terminado o período inicial poderão ser concedidos um
engajamento e até três reengajamentos (1.JJ,2.0e 3.0) sucessivos.
4.2 - .0 engajamento se concederá aos Sargentos, Cabos, Soldados e
Taifeiros. . .

4.3 - A data do término do engajamento poderá ser prorrogadapara o
Soldado de 1a Classe possuidor do C.F.C.;
a).no caso da alíneaa do item 2.3. ou . .

b)"atésecompletarem 4 (quatro). anosd.esde a.data de inclusão n.as fileiras
.da'FAB.": .;: >: '.. '.. .'. .:: .'~' .
'4~4- 6sreengajamentos serão concedidos'a sargentos, cabos e taifeiros. .

4.5 .~ O tempo de serviço do Cabo se prorrogará no máximo até que
decorram 8 (oito) anos ininterruptos de efetivo serviço, desde sua
inclusão nas fileiras da FAB, ou no caso da alínea a do item 2.3.
4.6 - Aos Sargentos'e Taifeiros poderão ser concedidos um engajamento e
reengajamentos sucessivos até completarem o tempo' previsto para

.~ta~illdade, desde que satisfaçam às CO:dições~stabe/~d*

',','
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4.6.1 - A estabilidade dos Sargentos e Taifeiros será declarada em Boletim
da Diretoria do Pessoal por proposta dos Comandantes de Organização ou
por iniciativa da própria Diretoria. .
5 - Licenciamento.
5.1 - Serão licenciados, na data de conclusão de tempo, as pràças que:
a) concluírem o tempo e não se encontrarem na situação de alunos dos
cursos de formação de Cabos ou de Sargentos;
b) sendo Soldado de la ou de 2a Classe, completarem 4 (quatro) anos de .

serviço, contados a partir da data de inclusão nas fileiras da FAB;
c) sendo Cabos, completarem 8 anos de serviço, contados a partir da data de
inclusão nas fileiras da FAB;
d) deixarem de requerer prorrogação de tempo de serviço;
e) não satisfizerem às condições do item 3.1.
5.2 - Serão licenciadascompulsóriaou voluntariamente as praças que
incidirem nos casos de interrupção do serviço militqr, na forma da legisiação
vigente. ..

5.3 - Terão seu licenciamento adiado as praças que incorrerem nas restrições
das alíneas a e b do parágrafo. primeiro do artigo 54 do Estatuto dos
Militares. .

5.4 - São autoridades competentes para licenciar as praças:
a) o Ministro da Aeronáutica, para Suboficiais; .

b) Diretor-Geral do Pessoal para os Sargentos e Taifeiros Mores;
c) os Comandantes de Organizações para as demais praças que Ihes estão
subordmadas. .

5.5- As praças nas condições nas alínea a do item 2.3, que forem desligadas
dos respectivos cursos sem concluí-Ios; retomarão às Organizações de
origem para ultimação do seu tempo de serviço, salvo se incidem nas
sanções do item 5.2, caso em que caberá ao Comandante da Organização
onde se realiza o curso, proceder à exclusão do serviço ativo.
6 -Disposições Transitórias.
6.1 - As praças que já estejam. com tempo a findar, poderão obter
prorrogação de seu tempo ,de serviço, nos termos. destas Instruções
mediante requerimento dirigido à autoridade competente dentro de 30
(trinta) dias. .
6.2 - Aos Cabos que contem entre 6 (seis) e 8 (oito)anos de serviço,
desde a data de inclusão nas fileiras da FAB fi! que não lograrem
aprovação na Escola de Especialistas no período 2 (dois) anos a
contar da data destas Instruções, não se concederão renovações de
tempo de serviço. 0,.. . ..
6.3 - Os Cabos. que na data destas. Instruções possuem mais de 8
(oito) anos de efetivo serviço, poderão ter prorrogados seus tempos
de serviço, até a idade limite de permanência na ativa ou de
preenchimento de condições de transferência para a inatividade e
serão licenciados desde que o requeiram. .

6.4 - Os licenciamentos a que se referem o item 6.3 serão concedidos, a
critério dos Comandantes de Organização, atendidas as conveniências do
serviço.
6.5. Os casos omissos serão encaminhados à consideração do Estado-Maior,
através da Diretoria do Pessoal que emitirá seu parecer elucidativo.
6.6. Tôdas as prorrogaçõesde tempo de serviço concedidasaté a presente
data serão revistas de modo a se enquadraremno termos destas Instruções.
Brasília D.F. 13 de outubro de 1964 - Nelson Freire Lavenére-Wanderley,
Ministro da Aeronáutica. H

7. Como se pode observar, trata-se de ato de caráter
genérico, abstrato e impessoal, contendo comandos aplicáveis .a todos os
militares que se enquadrassem nas hipóteses previstas.

8. Digno de registro o fato de que, em relação aos cabos e aos.
soldados, .. deu-se tratamento peculiar, .Iimitandp o tempo de sua
permanência no serviço ativo, nessa condição.

9. Também relevantes as recomendações do Marechal do Ar
R/1 - Hugo da Cunha Machado, encarregado do Inquérito .PolicialMilitar
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instaurado por solicitação do Comando da Base Aérea de Santa Cruz, para
apurar atividades "subversivas" da entidade denominada "ASSOCIAÇÃO
DOS CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA", constantes do Boletim
Reservado nO 21, de 11 de maio de 1965, do Diretor Geral do Pessoal da
Aeronáutica.

.:

10. O referido boletim (tis. 182 do original) registra
determinação do responsável pelo Inquérito Policial Militar no sentido de
que a Diretoria Geral do Pessoal da Aeronáutica "atente com especial
cautela para a conduta, dos Cabos cujos nomes constam das relações'~ do
referido inquérito. E, após listá-Ios, recomenda, entre parênteses (tls..187
e 188 do Boletim), que "(ditos militares são referidos no relatório de
fis. 574 e terão que ser, quando em engajamento ou
reengajamento, objeto de exame cuidadoso, primordialmente no
que se relaciona com o comportamento militar e civil)".

11. Assim, da análise do Boletim em questão, não se pode
excluir a possibilidade de que, no momento do engajamento ou dos
reengajamentos dos Cabos cujos nomes constavam do relatório do
Inquérito Policial Militar referido, possam ter sido praticados atos de
exceção de natureza política.

12. De quaiquer sorte, somente após a análise de cada caso
concreto, observadas suas peculiaridades, é que a Comissão de Anistia
pode se manifestar com segurança.

13. Isso porque, deve verificar todos os aspectos que envolvem
cada ato praticado, individualmente considerado, a fim de definir se ele tem',
motivação exclusivamente política, e se, de fato, causou prejuízo que
justifique reparação mensal, permanente e continuada.

,14. Além disso, ainda que a aplicação da Portaria pudesse dar
ensejo a algum tipo de discriminação, tendente a violar direitos das Praças
que já haviam ingressado no serviço ativo da Força A'érea Brasileira ao
tempo da sua edição, jamais poderia fazê-Io em relação àquelas que
ingressaram após a sua edição.

15. Ocorre que as Praças que ingressaram na ForçaAérea após
a edição da Portaria nO 1.104-GMS, a ela se submetem originariamente, de
forma genérica e impessoal. A Portaria, em relação a essas Praças, é ato
administrativo pré-existente destinado a regular a permanência no serviço
militar. Não há como considerá-Ia ato de exceção nessa hipótese.

16. Vale lembrar que as portarias dessa, espécie, até hoje,
costumam regular de forma semelhante a possibilidade de prorrogação do
serviço militar das Praças da ativa.

17. , . O' prazo-limite para a permanência no serviço militar
sempre foi, e continua sendo, objeto de opção da Administração Militar no
uso de seu poder discricionário, observados o interesse público e a
moralidade administrativa.
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18. Dessa forma, não se pode deixar de reconhecer a
impessoalidade de atos administrativos da espécie. As portarias em
questão somente poderiam configurar atos de exceção se individualizassem
casos para prejudicar pessoas. em razão de motivos exélusivamente
políticos. '

19. No caso específico da Portaria nO 1.104-GMS, consoante
previsto nos itens 1.3, 1.4 e 1.5, as prorrogações do tempo de serviço
deveriam ocorrer por meio de engajamento e reengajamentos, entendidos,
o primeiro, como sendo a prorrogação do, tempo de serviço inicial por dC!is
anos e, os segundos, as prorrogações do tempo do engajamento,
igualmentepordoisanos. .

20. Já o item 3.1 da Portaria sob análise estabelece as
condições, todas objetivas, indistintamente aplicáveis aos Sargentos,
Cabos, Soldados e Taifeiros do Corpo do Pessoal Subalterno da
Aeronáutica, para a prorrogação do tempo de serviço" quais sejam: "a)
robustez física, comprovada em inspeção de saúde; b) aptidão profissional
e espírito militar, atestados ou avaliados pelo Comandante, como previsto
no regulamento do Corpo do Pessoal Subalterno; c) bom comportamento
militar e civil, avaliados de acordo com a regulamentação e disposição em
vigor. n

21. Como se Vê, em caso de não atendimento desses critérios
objetivos, os Sargentos, Cabos, Soldados e Taifeiros do Corpo do' Pessoal
Subalterno da Aeronáutica não poderiam obter a prorrogação do tempo de
seriliço, o que ressalta a inexistência, na esp'écie, de direito subjetivo a
prorrogação.

22. O item 4.1 da mesma Portaria, aseu tempo, limita ,a Um
engajamento e até três reengajamentos (10, 20 e 3°) sucessivos as
possibilidades de prorrogação do tempo de serviço inicial. Essa regra
possibilitava a permanência no Corpo do Pessoal Subalterno da
Aeronáutica, por um prazo máximo de dez anos, assim distribuídos: a) dois
anos de prazo inicial; 2) dois anos de engajamento; e 3) ,até seis anos de
reengajamento, fracionados em três períodos de dois 'anos cada.

23. É de se notar que a limitação constante do item 4.5,
aplicável tão-somente aos Cabos, de fato os impedia de ultrapassar oito
anos de serviço desde a sua inclusão nas fileiras da Força Aérea Brasileira,
impedindo, em conseqüência, a implementação do tempo necessário para a
aquisição da estabilidade, admitida após o décimo ano de serviço.

24. Ocorre, entretanto, que essa limitação, adotada com a
finalidade de impedir a estabilidade de determinada categoria não era, e
continua não sendo, proibida, podendo ser adotada no' interesse da
Admfnistração Militar. Em resumo, não há direito adquirido a regime'. ..'
~oo~. '

25. Além disso, deve-se atentar para as ressalvas, constantes
dos itens 6.2 e 6.3 da Portaria nO 1.104-GMS, que resguardavam os Cabos
que estavam no serviço ativo da Força Aérea Brasileira havia mais de seis

.anos.. . . ..~.,
'.
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26. A primeira delas, ao vedar a renovação de tempo de serviço
aos Cabos que, contando entre seis e oito anos de serviço, não lograssem
aprovação na Escola de Especialistas no período de dois anos contados da
data da Portaria, indicava que, em contrapartida, os aprovados dentro
desse prazo, poderiam obter a prorrogação do tempo de serviço.

-....-

27. , Já a segunda, facultavaaos Cabos que à data da Portaria
contassem mais de oito anos de efetivo serviço a possibilidade de
prorrogação desse tempo de serviço até a idade limite de permanência na
ativa ou de preenchimento de condições de transferência para" a
in.atividade,podendo ser licenciados desde que o requeressem. '

28. Como se vê, apenas os Cabos que tivessem menos de seis
anos de serviço seriam atingidos, sem nenhuma ressalva, pela regra geral
de permanência, que previa o tempo máximo de oito anos.

"

29. Desse modo, a Portar~aem questão, por si só, parece não
configurar ato de exceção. '

30. É que, para a configuração dessa espécie de ato, haveriam
de concorrer outros elementos externos, aptos a comprovar tratamento
discrimihatório, com' motivação exclusivamente política, causadores de
prejuízo a seus destinatários, o que, até o momento, não teria sido apurado
pela Comissãode Anistia. ' '

31. Por outro lado, é de se notar que a manifestação da
Comissão de Anistia, nos termos do arf. 12 da Lei nO 10.559, de 13 de,
novembro de 2002, que "regulamenta o art. 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras providências", deve ser entendida
como ato de assessoramento ao Ministro de' Estado da 'Justiça, a quem foi
atribuída competência para decidir a ,respeito dos requerimentos dos
interessados, a teor do disposto no art. 10 da mesma Lei.

32. Assim, a adoção de Súmula Administràti.v.apela Comissão
, de' Anistia do Ministério ,da Justiça jamais teria o condão de vincular a

decisão do Ministro de Estado, que pode, inclusive, diante de dúvidas
decorrentes da interpretação dos fatos ou do direito, devolver a questão
para que a referida Comissão, a quem incumbe assessorá-Io, possa
complementar a análise do requerimento.

33. Nada impede, portanto, que os casos analisados à luz da
Súmula Administrativa nO 2002.07.0003, da Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça, sejam submetidos a exame complementar visando a
apuração da ocorrência de eventual ato de exceção; sendo certo que a
Portaria nO 1.104-GMS, de 12 de outubro ,de 1964, do Ministro da
Aeroná,utica, por si só, não configura. ato da espécie, especialmente em
relação àqueles que ingressaram no serviço ativá da Força Aérea Brasileira
,após a sua edição.

São estas, Senhor Advogado-Geral da União, as considerações

que me parecem pertlnentespara o esclaredmento do tema~.
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Brasília, 30 de setembro de 2003

João FranciscoAguiar Drumond
, Consultor-Geral da União Substituto

Aprovo

Brasília, 30 de setembro de 2003

ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União"

4. Posterionnente, em 22 de dezembro de 2003, a União dos Anistiados Políticos
Militares da Região Centro-Oeste - UNAPOMCO e a Associação dos Não Anistiados de
Pemambuco -ADNAPE, entidades que congregam anistiados e candidatos à anistia, solicitaram a
revisão ou a complementação da NOTA PRELIMINAR AGU/JD-3/2003, de 30 de setembro de
2003, com base nos seguintes argumentos:

1) Só o Presidente da República poderia solicitar a manifestação do
Advogado-Geral da União, não sendo cabível que o Ministre;>da Justiça o fizesse;

2) O aviso do Ministro da Justiça trata da Súmula Administrativa
2002.07.0003, da Comissão de Anistia quando deveria tratar de parecer sobre a
concessão de anistia;

3) Haveria duas portarias, praticamente idênticas,"'do Ministro, da
Aeronáutica, denominadas1.104-GM3 e 1.104-GMS; e,

, 4) Não teriam sido fornecidos subsídios suficientes para que a Advocacia-
Geral da União pudesse analisar o "real aspecto jurídico" da Portaria nO 1.104-
GM3 ou GMS do Ministro da Aeronáutica, as suas conseqüências e a sua
abrangência. , '

5. Para reforço de seus. argumentos, as associações soliCi~antesenumeraram algumas
situações hipotéticas que justificariam o pedido. Além disso, as entidades interessadas fizeram
menção a fatos que teriam dado ensejo ao suposto ato de exceção e juntaram documentos para
demonstrar o caráter político da Portaria nO1.104-GM3 ou GMS do Ministro da Aeronáutica.

, .

6. Posterionnente, em 19 de janeiro de 2004, as referidas UNAPONCO e ADNAPE"
juntamente com a Associação dos Anistiados do Nordeste - ASANE, produziram documento com o
propósito de submeter "novos argumentos" sobre a "ilegalidade", "motivação política" e "teor de
exceção da Portaria 1104 GM3, de 12/10/64, do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Aeronáutica, em
aditamento ao documento anteriormente protocolado nesta AGU, em 22/12/2003" para que "g
anistia venha a ser interpretada de forma amola".

7. Após esse fato, nova provocação oriunda da Consultoria Jurídica no Ministério da
Justiça, consoante DESPACHO CEP/CJ N° 040/2004, de 31 de março de 2004, aprovado pelo seu
titular, sugeriu o encaminhamento da NOTA CEP/CJ N° 103/2004, da mesma data e origem, a esta
Constdtoria-GeraIda União. '

8. A Nota encaminhada pela Consultoria Jurídica no Ministério da Justiça contém
estudo anexo intitulado "Anistia e reparação econômica dos cabos da Força Aérea Brasileira, dos
Aeronautas e Aeroviários, e dos ex-funcionários da Petrobrás", produzido em 12 de março de 2003
(fIs. 13 a 53 do Processo n° 08001.009312/2003-31), com o objetivo de analisar a questão relativa

*
...... ..
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aos "requerimentos de ex-Cabos da FAB que foram incorporados após a edição da Portaria n°
1.104/GM-3, de 12 de outubro de 1964, do Ministério da Aeronáutica".

"
9. O estudo, com base na obra de CRETELLA JÚNIOR, cuida dos conceitos de ato
político, ato exclusivamente político, motivação exclusivamente política, móvel político, ato de
exceção, dentre outros, para chegar à conclusão de que a Portaria nO1.104-GM3, de 12 de outubro
de 1964 "é, sem dúvida, ato de exceção, dirigida por motivos exclusivamente políticos, às praças
contrárias ao regime de exceção (in casu, os ex-cabos da Aeronáutica)".

10. Além disso, entende que "o fato da Portaria 1.104 GM3/64 ser considerada ato de
exceção não implica dizer que as praças incorporadas após sua edição, teriam sido punidas por
motivos exclusivamen~epoliticos".

11. Ao final, conclui:

"Portanto, entendemos, s.mj., que apenas as praças que estavam na ativa,
quando da edição da Portaria n° 1.104 GM3/64, tiveram seus direitos
interrompidos pelo ato de exceção e não aqueles queforam incorporados após
a edição da aludida portaria. Os primeiros foram atingidos e punidos
diretamente por ato de exceção, em decorrência de motivação exclusivamente
política (movimentos considerados subversivos, pelo regime militar). Já os
segundos, apesar de atingidos e prejudicados por ato de exceção, foram de
forma indireta, por norma meramente de natureza administrativa, mas não
punidos em decorrência de motivação exclusivamente política".

12. Este, portanto, o breve relato dos antecedentes.

ANÁLISE COMPLEMENTAR:

13. A NOTA N° AGU/JD-I0/2003, citada e transcrita, já apontava a necessidade de os
requerimentos de declaração de anistia política serem analisados, um a um, para a aferição das
circunstâncias que teriam dado ensejo ao licenciamento dos ex-cabos da Força Aérea Brasileira:

14. Nunca é demais lembrar que a matéria objeto dessa análise diz respeito à anistia
política prevista no art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei nO10.559,
de 2002, e nesse contexto deve ser interpretada, razão.~ela.qual..éjmprescindíveIa verificação das
circunstâncias em que se deu cada licenciamento a fim de determinar a ocorrência ou não da
motivação política.

15. Em razão disso, não são recomendáveis generalizações semelhantes à que foi
adotada pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça por ocasião da edição da Súmula
Administrativa n° 2002.07.0003.

16. De fato, ao contrário do que propunha a Comissão de Anistia, a Portaria n° 1.104-
GMS, do Ministro da Aeronáutica, a exemplo de diversas outras portarias nonnativas, tem caráter.

. genérico e impessoal, não havendo razão para ser considerada ato de exceção de natureza política.

17. É que, para classifica-Ia como ato de exceção de natureza exclusivamente política,

haveriamdeserdemonstradosalgillJSrequisitosessenciais. ~.



~ 10~ , Em primeiro lugar, para considerar_a referida Port;ma como ato de: ex~~ção, seria
méhspensavel demonstrar que ela configura exceçao a alguma regra posta, que seja valIda para a
generalidade dos casos.

. .

~ Ato de exceção é aquele que contraria a regra geral, dando, a alguma pessoa ou grupo
~ssoas, tratamento diferenciado em relação à coletividade, semjustificativa.

@ '-- As vítimas ou beneficiários de atos de exceç~o, embora sujeitos às mesmas regras'
postaS para a coletividade, são submetidos a tratamento diferenciado, contrariando essas regras
postas. .

(2i) No cas9 concreto, haveria de existir regra geral estabelecendo prazo de permanência'
~ praças ~a Força Aérea Brasileira e as Portarias de licenciamento apontadas como sendo atos de

exceçã,o deveriam contrariar essa regra geral, beneficiando ou prejudicando os seus destinatários,
em ,evidenteexceção à regra.

~ Em segundo lugar, não basta que os atos sejam de exceção à regra, é preciso que
sejam também de natureza exclusivamente política, para dar ensejo à incidência da lei da anistia.

23. Para configurar a natureza exclusivamente política é necessário que os motivos
determinantes dos atos praticados em exceção à regra estejam ligados à orienta9ão política de quem
os praticou e de quem foi por..elesatingido.

24. Assim, não se poderia dizer, sem maiores justificativas, que qualquer ato de. I

licenciamento com fundamento em Portaria que estabele.ce prazos de permanência das praças na
Força Aérea Brasileira, se atingisse quem já estava no serviço ativo quando de sua edição,
configuraÍia, de pronto, ato de exceção de natureza exclusivamep.tepolítica.

25. Tampouco poder-se-ia falar que dita Portaria poderia ser considerada ato de exceção
.em relação às praças que, sequer haviam ingressado nos quadros da.Força Aé~eaBrasileira à época
~~~~. .. .

26. Isso porque os que ingressaram na Força Aérea Brasileira a partir da edição da
Portaria n° l.I04-GMS não estavam submetidos a disciplina anterior relativa ao tempo. de
permanência na Força Aérea Brasileira. Ainda não tinham adquirido dire;itos?nem contraído
obrigações, relacionados ao tema.

27. Certo.é, no entanto, que essa circunstância do ingresso nos qu~dros da Força Aérea
Brasileira ser anterior ou posterior à Portaria nOI.I04-GMS não pode ser tomada como parâmetro
para o fim de classificar-se o ato de licenciamento como ato de exceção de natpreza exclusivamente
política, ou não.

28. É que, mesmo as praças cujo ingresso nos quadros da Força Aérea Brasileira se deuI

após a edição da Portaria n° l.I04-GMS podem ter sido alvos de atos de exceção de natureza
exclusivamente política. Isso porque os atos de licenciamento podem ter sido praticados sem a
prévia implementação dos critérios objetivos constantes da Portaria. E' mais,' por motivos
exclusivamente. políticos, hipótese em que as .éircunstâncias .fáticas :não justificariam o
licenciamento. ·
29. De qualquer sorte, a Portaria nO l.I04-GMS, que trata de estabelecer prazos de
permanência no serviço militar, não é, em si, ato de exceção de natureza exClusivamente política,

configurando ato adnúmstrativo de caráter normativo, destinado a estabelecer cri*ar
. 0..;..0 . ...: '
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mecanismo para o engajamento, para os reengajamentos e para o licenciamento das praças no
âmbito da Força Aérea Brasileira - FAB.

30. Assim, para que os licenciamentos feitos com fundamento nesse ato normativo,
genérico e impessoal, venham a ser considerados atos ae exceção de natureza exclusivamente
política, é indispensável investigar se os seus pressupostos, de fato, são coincidentes com a previsão
da legislação que rege as regras da anistia política.

31. O que deve ser investigado são os motivos determinantes da prática dos atos, uma
vez que os atos concretos de licenciamento das praças são mera formalização da vontade da
Administração Militar de afastá-Ias do serviço ativo.

32. Falta conferir se a.vontade da Administração Militar corresponde à vontade da lei,
genérica, impessoal e objetiva. Caso não haja correspondência, há, ainda que se investigar se a
hipótese configura tratamento discriminatório e antijurídico levado a efeito por motivação

~usivamente política.

~ Afinal, o fato de a Portaria n° 1.104-GMS; do Ministro da Aeronáutica, haver sjdo
mdicada como fundamento legal nos atos de licenciamento de militares dos quadros da Força Aérea
Brasileira não prova que se trate de ato de exceção, nem que sua motivação seja política.

34. É imprescindível a submissão de cada ato concreto de licenciamento a exame
rigoroso destinado a confirmar a observância do princípio da legalidade, o atendimento ao interesse
público, bem como aos demais princípios reitores da Administração Pública. Em caso contrário, há
que se verificar se a motivação política foi determinante da prática de atos discriminatórios,
incompatíveiscomo Estadode Direito. .

35. Vale repetir que é justamente para esclarecer os motivos determinantes de cada ato
de licenciamento que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça deve implementar a análise
individualizada dos casos.

36. Isso porque a Comissão de Anistia, antes de qualquer coisa, deve analisar fatos,
verificando se eles configuram hipótese prevista na legislação que autoriza a declaração da anistia
política. Para tanto, é necessário que busque provas da prática do ato e de sua motivação.

37. Além' disso, a Comissão de Anistia deve reunir os casos semelhantes com vistas à
decisão por parte do Ministro de Estado da Justiça. Ora no sentido da declaração da anistia, quando
os fatos se enquadrarem nas hipóteses previstas na Lei nO 10.559, de 2002, ora no sentido do
indeferimento dos pedidos, quando o enquadramento não ocorrer.

(\38J De qualquer modo, é indispensável que a Comissão de Anistia proceda à análise
~;{rmenorizada de cada ato apontado como ato de exceção de natureza exclusivamente política.

~ Somente após a análise individualizada e conclusiva dos atos de licenciamento das
~c;tfs integrantes dos quadros da Força Aérea Brasileira é que a Comissão de Anistia pode

submeter os processos correspondentes ao Ministro de Estado da Justiça, autoridade competente
para declarar a anistia, consoante disposto no arte 10 da Lei nO10.559, de 2002.

40. Além disso, recomenda-se cautela quanto aos elementos objetivos tomados como
parâmetros para efeito de agrupamento de processos de mesmo tipo para decisão conjunta.

~....
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41. É que as decisões conjuntas exigem certeza quanto ao fato de tratar-se de casos que
guardam identidade em seus aspectos essenciais, de modo a poderem ser decididos com base nos
mesmos fundamentos.

42. Essa recomendação de cautela se justifica 'à medida que, no caso presente, com base
'em equivocada leitura da NOTA N° AGU/JD-I0/2003, já referida e transcrita, o Ministério da
Justiça 'entendeu que a Portaria n° 1.104-GMS, do Ministro da Aeronáutica, seria considerada ato de
exceção de natureza exclusivamente política em relação aos militares que ingressaram na Força
Aérea Brasileira antes de sua edição, não o sendo em relação aos que ingressaram na Força após a
sua edição. Simples assim~

43. Ocorre, que o marco temporal, consistente na data de ingresso na Força Aérea
Brasileira i~oladamente considerado, não é elemento suficiente para a caracterização de ato de
exceção de natureza exclusivamente política, conforme já explicitado.

44. Toda simplificação sem fundamento carece de legitimidade. O intérprete, no caso, ao
buscar a simplicidade, não deve descurar da realidade dos fatos, da clareza, da estrita legalidade e
do interesse público a preservar.

45. Nunca é demais lembrar que a chamada "justiça do caso" se busca, e se encontra, a
partir da análise do próprio caso e das circunstâncias em que foi praticado.

46. Apenas para' lembrar, a NOTA N° AGU/JD-I0/2003, em nenhum momento,
considerou a Portaria em questão como sendo ato de exceção, seja de natureza exclusivamente

, política,seja:de qualqueroutranatureza. Atéporqueela,próprianão configuraexceçãoà r~gra. Ao
contrário, estabelece a regra geral, ela mesma.

47. Vistos estes aspectos iniciais, de resto já tratados na NOTA N° AGU/JD-1O/2003, há'
que se esclarecer alguns pontos relativos à legalidade, à força normativa e ao alcance da Portaria nO
1.104-GMS, de 12 de outubro de 1964, do Ministro da Aeronáutica.,

48. ' Nessatrilha,deve-seiniciarpelo registroda legislaçãoaplicávelao casoao tempoda
edição da Portaria n° 1.104-GMS, de 1964, com base na qual devem ser dirimidas as dúvidas
relativas ao tema questionado, qual seja:

. Decreto-Lei n° '9.698, de 2 de setembro de 1946, que aprova o Estatuto dos Militares;

. Lei nO2.370, de 9 de dezembro de 1954, que regula a inatividade dos militares;

. ' Lei n° 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar; e,

. Decreto 'n° 57.654, de 20 de janeiro de 1966, que regulamenta a Lei do Serviço Militar.

49. Inicialmente, vale citar os dispositivos do Decreto-Lei nO9.698, de 1946, que aprova
o Estatuto dos Militares, pertinentes à análise que ora se implementa:

DECRETO-LEI N° 9.698. de 1946 - ADrova o Estatuto dos Militares:

, "Art. 2° São militares os brasileiros, incorporados às Forças Armadas, com situação
definida na hierarquia militar. . '

....................................

Art. 7° O ingresso nas Forças Armadas eXlge~
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a) para oficiais - o curso das Escolas Militares, Centros e Núcleos de formação, a
passagem para o Q.A.O. ou o concurso entre diplomados pelas Faculdades Civis,
reconhecidas pelo Governo Federal, na forma estabelecida em lei;
b) para praças - a satisfação das condições impostas em leis especiais.
......................................

"
Art. 36. A praça, com vitaliciedade presumida, só perde a graduação e o
direito à transferência para a reserva remunerada, ou à reforma, quando
expulsa do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, de acordo com as
prescrições da legislação respectiva.
.... ... .......

Art. 91. Serão expulsas as praças, de qualquer graduação e com qualquer
tempo de serviço, que cometerem transgressões disciplinares que
importem, (pelos respectivos regulamentos), na pena de expulsão do
serviço militar e as que se tornarem prejudiciais à ordem pública ou à
disciplina militar, a juízo das autoridades competentes, ou, ainda, as que
forem passíveis dessas provas, em virtude de sentença judiciária de
Tribunal Militar ou Civil.

Art. 92. A reabilitação da praça expulsa será processada de acordo com as
prescrições dos regulamentos disciplinares do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica. "

50. Como se pode verificar, à época, a vitaliciedade das praças era presumida, somente
se admitindo a perda da graduação e do direito à transferência para a reserva remunerada no caso de
expulsão da Força Armada a que estivessem vinculadas, de acordo com prescrições da legislação
específica.

51. Na seqüência, a Lei n° 2.370, de 1954, veio regular a inatividade dos militares,
valendo destacar os dispositivos relativos ao licenciamento.

LEI N° 2.370. de 1954 - Reaula a inatividade dos militares:

"Art. 36. O licenciamento ou baixa do serviço é feito:
a) a pedido;
b) ex-officio.

Art. 37. O licenciamento a pedido poderá ser concedido, desde que não haja
prejuízo para o serviço:
a) ao oficialda reserva, após a prestação de serviço ativo durante 6 (seis) meses;
b) à praça, desde que conte, no mínimo, a metade do tempo de serviço a que se
obrigou.

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 nO9.698, de 2 de setembro de 1946.

Art. 39. O licenciamento ou baixa do serviço processar-se-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 Marinha e da Aeronáutica."

52. Como se vê, o licenciamento de oficio ocorreria na conclusão do tempo de serviço,
ressalvado o direito a engajamento e reengajamento, na fonna da lei ou dos regulamentos

) específicosdas três Forças Armadas. A partir daí não há mais que se falar em vitaliciedade

presumida,até porque a previsão do licenciamento de oficio, constante da ~~sterior, de
mesmahierarquia,teriaafastadoessapossibilidade. _
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53. A seguir, a Lei nO4.375, de 1964, revogou o Decreto-lei nO9.500, de 23 de julho de
1946, consubstanciando a nova Lei do Serviço Militar .

lEI N° 4.375. de 1964 - lei do Servico Militar.

"Art. 12. O recrutamento para o Serviço Militarcompreende:
a) seleção;
b) convocação;
c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de Reserva;
d) voluntariado. .

......................................

Art. 16. Serão convocados anualmente, para prestar o Serviço Militar inicial nas
Forças Armadas, os brasileiros pertencentes a uma única classe.

'. Art. 17. A classe convocada será constituída dos brasileiros que completarem 19
(dezenove) anos de idade entre 1° de janeiro e 31 de dezembro do ano em que
deverão ser incorporados em Organização Militar da Ativa ou matriculados em
Órgãos de Formação de Reserva.
.........................................

Art. 20. Incorporação é o ato de inclusão do convocado ou voluntário em uma
Organização Militarda Ativa das Forças Armadas.
.........................................

Art. 22. Matrícula é o ato de admissão do convocado ou voluntário em qualquer
Escola, Centro, Curso de Formação de Militar da Ativa, ou Órgão de Formação de
Reserva..

... .......

Art. 34. O licenciamento das praçás que integram o contingente anual se
processará de acordo com as normas estabelecidas pelos Ministérios da
Guerra, da Marinha. e da Aeronáutica, nos respectivos Planos de
licenciamento. ..
Parágrafo único. Os licenciados terão direito, dentro de 30 (trinta) dias que se.
seguirem ao licendamento, ao transporte e alimentação por conta da União até o
lugar, dentro do País, onde tinham sua residência ao serem convocados.

54. A Lei, como se vê em destaque, previa que os Ministérios Militares estabelecessem
seus Planos de Licenciamento em disciplina própria. E ~les certamente o fariam por meio da edição
de portarias específicas, o que de fato ocorreu.

55. Com o qbjetivo de regulamentar a Lei do Serviço Militar - Lei nOA.375,de 17 de
agosto de 1964 - foi editado o Decreto nO 57.654, de 1966, do qual vale ressaltar alguns
dispositivos.

DECRETON° 57.654. de 1966 - Reaulamenta a lei do Servico Militar:

. ..

."Art. 21. O Serviço Militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12
(doze) meses. .

§ 10 Os Ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica poderão reduzir até dois meses
ou dilatar até seis meses a duração do tempo de Serviço Militar inicial dos
brasileiros incorporados às respectivas Forças Armadas.
§ 20. Em caso de interesse nacional, a dilação do tempo de Serviço Militar dos

. incorporadosalém de 18 (dezoito) meses poderá ser feita mediante autorizaçãodo
Presidenteda República. . .

§ 30 Durante o período de. dilação do tempo de Serviço Militar, prevista nos
parágrafos anteriores, .as práças por ela abrangidas serão consideradas engajadas.
§ 4° As reduções. e dilações.do tempo de Serviço Militar,prevista nos §§ 10 e 20
deste artigo., serão feitas mediante ato específico. e terão caráter compulsório,
ressalvado o disposto no Art. 133, deste Regulamento.

Art. 22. O Serviço Militar inicial dos matriculados em Órgãos de Formação de

. Reservaterá a dura.ção.previ~tanos re~pectivosregu.lamentos. *- .. .
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........................................

Art. 24. Acontagem do tempo de Serviço Militar terá início no dia da incorporação
ou da matrícula.
Parágrafo único. Não será computado como tempo de Serviço Militar:'
1) qualquer período anterior ao ano' a partir do qual é permitida a aceitação do
voluntário, definido no Art. 20 deste Regulamento;
2) o período que o incorporado levar no cumprimento de sentença judicial passada
em julgado;
3) o período decorrido sem aproveitamento, de acordo com as. exigências dos
respectivos regulamentos, pelos matriculados em Órgãos de Formação de Reserva.
...........................................

Art. 75. Incorporação é o ato de inclusão do convocado ou voluntário em uma
Organização Militarda Ativa das Forças Armadas.

....................

Art. 85. Matrícula é o ato de admissão do convocado ou voluntário em Órgão de
Formação de Reserva, bem como em certas Organizações Militares da Ativa
Escola, Centro, Curso de Formação de militar da ativa.
..............................................

CAPÍTULO XXI

Das Prorrogações do Serviço Militar

Art. 128. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que
estiverem obrigados poderá, desde que o requeiram, ser concedida
prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes, como engajados ou
reengajados, segundo as conveniências da Força Armada interessada.

Art. 129. O engajamento e os reengajamentos poderão ser concedidos,
pela autoridade competente, às praças de qualquer grau da hierarquia
militar, que o requererem, dentro das exigências estabelecidas neste
Regulamento e dos prazos e condições fixados pelos Ministérios da Guerra,
da Marinha e da Aeronáutica. . "

Art. 130. Para a concessão do engajamentó e reengajamento devem ser
realizadas as exigências seguintes:,
1) incluírem-se os mesmos nas percentagens fixadas, periodicamente,
pelos Ministros Militares; " .'

2) haver conve'niência para o Ministério interessado;
3) satisfazerem os requerentes as seguintes condições:

a) boa formação moral;
b) robustez física; "

c) comprovada capacidade de trabalho; "

d) boa conduta Civil e militar;
e) "estabelecidas pelo Ministério competente para a respectiva
qualificação, ou especialidade, ou classificação, bem como, quando for o
caso, graduação.

Art. 131. Para a concessão do reengajamento que permita à praça
completar 10 (dez) anos de serviço deverão ser satisfeitos requisitos
constantes da legislação competente, tendo em vista o interesse de cada
Força Armada, em particular no que se refere ao acesso.

Art. 132. As praças matriculadas, voluntariamente, em curso para o qual se exija,
para os que o concluírem com aproveitamento, a obrigação. de permanecerem no
serviço ativo, por prazo determinado, continuarão, após o curso, consideradas
como engajadas ou reengajadas, durante o citado prazo, mesmo que daí resulte
"ficarem"servindo por tempo maior que o estabelecido para a correspondente
prorr.ogação. "" ""

§ 1° Quando, nesses cursos, for admitida a matrícula de praças que não tenham
completado o tempo normal do serviço militar"inicial, bem como de civis ou:de
reserVistas, os qu"e os concluírem com aproveitamento, dentro das condições
estabelecidas no Regulamento respectivo, serão considerados engajados durante o

prazodaobrigaçãocontralda. * .. "
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§ 2° Findo o prazo de permanência a que se obrigaram, poderão essas praças obter
prorrogação, de acordo com as prescrições deste Capítulo e com as condições
fixadas pelo Ministério Militarcorrespondente, aplicáveis ao caso.
§ 30 Na aplicação deste artigo e seus §§ 10 e 2° será observada a exigência do art.
131, deste Regulamento.

Art. 133. Os incorporados que concluírem o tempo de serviço inicial em operações
militares ou em serviço delas dependentes ou decorrentes serão automaticamente
considerados engajados pelo prazo que for julgado conveniente ao interesse das
operações ou serviço, na forma prevista nos parágrafos do art. 21 do presente
Regulamento.

.:

Art. 134. Os Ministérios. Militares regularão as condições de exceção, que
se fizerem necessárias, para os engajamentos e reengajamentos nas
Organizações Militares da .Ativa situadas nas localidades consideradas
especiais, tendo em vista as conveniências de cada Força Armada e o
interesse do serviço daquelas Organizações..

Art. 135. Os engajamentos ou reengajamentos serão contados a partir do
dia imediato àquele em que terminar o período do serviço anterior.

Art. 136. Para fins de engajamento, o tempo do Serviço Militar inicial
obrigatório terminará ao serem completados 12 (doze) meses de serviço.

Art. 137. Nenhuma praça poderá servir sem compromisso de tempo, a não ser em
períodos específicos, necessários a certas situações referidas no presente
Regulamento. .

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças com estabilidade
assegurada em lei.
.....................................

TÍTULO VIII

Do licenciamento, da Reserva, da .Disponibilidadee dos Certificados Militares

Art. 146. O licenciamento das praças qu~ integram o contingente anual se
processará, ex-officio, de acordo com as normas estabeleci das pelos.
Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, nos respectivos Planos
de Licenciamento, após a terminação do tempo de serviço, fixado nos
termos do Art. 21 e seus pa rágrafos 10 e 2°. e dos Arts. 22 e 24, todos

. deste Regulamento.

Art. 147. Os voluntários só terminarão o tempo de serviço após decorrido o
prazo pelo qual se obrigarem, na forma do parágrafo 2°, do Art. 127, do
presente Regulamento.

. .
Art. 148. Os insubmissos e desertores terão o tempo de serviço contado da data da
incorporação, nãó Ihes sendo computado o período em que estiverem cumprindo
sentença, e foragidos,quando desertores. . .

Art. 149. As praças .que se encontrarem baixadas a enfermaria ou hospital, ao
término do tempo de serviço, serão inspecionadas de saúde, e mesmo depois de
licenciadas, desincorporadas, desligadas ou reformadas, continuarão em
tratamento, até a efetivação da alta, por restabelecimento ou a pedido. Podem ser
encaminhadas a organização hospitalar civil, mediante entendimentos prévios por
parte da autoridade militar.

Art. 150. Às praças engajadas ou reengajadas com mais da metade do tempo de
serviço, a que se tiverem obrigado, será facultado o licenciamento, desde que o
requeiram e não haja prejuízo para o Serviço Militar.
Parágrafo único. Não. são ampara~as por este artigo as praças que concluírem
cursos com aproveitamento e das .quais se exigiu, previamente, o compromisso de
permanecerem no serviço ativo por determinado tempo.

Art~ 151: As praças que tiverem prestado o Serviço Militar inicial serão transferidas
para a reserva, remunerada ou não, desde que aceitem cargo público civil de

provimentoefetivo. . ~ .
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Art. 152. As praças alistáveis eleitoralmente, com menos de 5 (cinco) anos de
serviço, na data em que tiverem registrada a sua candidatura a cargo eletivo de
natureza pública serão licenciadas ex-officio.

Art. 153. As praças alistáveis eleitoral.mente com 5 (cinco) ou mais arios de serviço,
ao serem diplomadas para cargo efetivo de natureza pública, serão transferidas
para a reserva.

Art. 154. As praças sujeitas a inquérito policial comum e a processos no Foro Civil,
ao término do tempo de serviço e desde que não tenham estabilidade assegurada,
serão licenciadas, mediante comunicação prévia à autoridade policial ou judiciária
competente e indicação dos respectivos domicílios.
.............................................

Art. 256. Os casos de permanência de praças no serviço ativo, existentes
na data da publicação deste Regulamento e que contrariem as suas
prescrições, .serão solucionados, em caráter de exceção, pelos Ministros
Militares, no sentido de ser mantida.a permanência, desde que seja esta
julgada justa e de interesse da Força Armada respectiva.".

. 56. Como se verifica, o referido Decreto, ao regulamentar a Lei do Serviço Militar,
dentre outras regras, estabelece a forma e as condições exigidas para o engajamento e os
reengajamentos das praças, bem como para o seu licenciamento, de oficio ou a pedido.

57. De fato, a Portaria nO1.104-GMS, ou GM3, do Ministro da Aeronáutica, já editada
desde 12 de outubro de 1964, está em conformidade com o Decreto n° 57.654, de 20 de janeiro de
1966, que sobreveio "ànova Lei do Serviço Militar- Lei nO4.375, de 17 de agosto de 1964 -, até
porque ambos editados em consonância com o espírito desta última.

58. A sintonia fina relativa ao engajamento, aos reengajamentos e ao licenciamento das
praças da Força Aérea Brasileira consta da Portaria nO1.104-GMS, que não apresenta discrepância
em relação ao Decreto nO 57.654, de 1966, posteriormente editado, sendo certo que ambos os
normativos estavam em consonância com a Lei n° 4.375, de 1964.

.-9':_

.....

59. " Analisadas do ponto de vista jurídico, as normas qué regulavam as hipóteses de
engajamento,. de reengajamento e de licenciamento das praças da Força"Aérea Brasileira, não
apresentam nenhwn vício, seja de forma, seja de conteúdo.

60. Pode-se afirmar com segurança que, da análise da constitucionaiidade, da legalidade
e da conformidade das normas aplicáveis à espécie, não se extrai o entendimento de que os
licenciamentos dos ex-cabos da Força Aérea Brasileira configurariam atos de exceção de natureza
exclusivamentepolítica. .

61." Somente por meio da análise dos fatos que antecederam esses licenciamentos é que
se poderia verificar a ocorrência de elementos capazes de revelar se o móvel dos agentes
responsáveis pelos atos de licenciamento dos ex-cabos da Força Aérea Brasileira seria, de fato,
caracterizador de ato de exceção de natureza exclusivamente política. Essa tarefa incwnbe à
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e ainda não se completou.

62. Vista a legislação aplicável à espécie, resta apreciar alguns questionamentos da
UNAPOMCO e da ADNAPE, entidades representativas dos anistiados e candidatos à anistia.

63.
.

Enwnero, para tanto, os temas questionados pelas referidas entidades:

1) prerrogativa do Presidente da República para solicitar a manifestação do
Advogado-Geral da União e impossibilidade de o Ministro da Justiça fazê-Io;

. ". ~
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2) aviso do Ministro da Justiça que trata da SÚlnulaAdministrativa 2002.07.0003, da
Comissão de Anistia, enquanto deveria tratar de parecer sobre a concessão de anistia;

3) existência de duas portarias praticamente idênticas do Ministro da Aeronáutica
designadas Portaria n° 1.104 GMS e Portaria nO1.104 GM3; e

-'.
4) não-fornecimento pelo Ministério da Justiça de subsídios suficientes para que a
Advocacia-Geral da União pudesse analisar o real aspecto jurídico da Portaria nO'
1.104 GMS ou GM3 do, Ministro da Aeronáutica, suas conseqüências e abrangência.

64. A primeira questão está relacionada com a prerrogativa exclusiva do Presidente ,da
. Repúblicade submetez:matériasà análisejurídica do Advogado-Geralda União. Issopara o fim de

.desclassificar encaminhamento de matérias por Ministro de Estado ao Advogado-Geral da União, a
exemplo do que teria ocorrido na espécie.

" 65. De fato, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a provocação do
. Advogado-Geral da União, consoante disposto no art. 39 da Lei Complementar nO73, de 10 de
fevereirode 1993,verbis: .

"Art. 39. É privativo do Presidente da República submeter assuntos ao"
exame do Advogado-Geral da União, inclusive para seu parecer'.

66. Ocorre, porém; que, dentre as atribuições do Advogado-G.eralda União, previstas no
art. 4° da mesma Lei Complementar nO73, de 1993,.nem todas dizem respeito ao assessorarnento
jurídico do Presidente da República, como se verifica a seguir:

"Art. 4° São atribuições do Advogado-Ger?J1 da União:
1, 11 1,.....

...

~
"

.\
'.':.

VII - assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza
jurídica, elaborando pareceres e estudos ou 'própondo normas, medidas e
diretrizes; .

VIII .- assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade
dos atos da Administração;
IX - sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico
reclamadas pelo interesse público; .

X ~ fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e
demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos
e entidades da Administração Federal;
XI - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta
aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os
órgãos jurídicos da Administração Federal;
XII - editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de
jurisprudência iterativa dos Tribunais;
XIII - exercer orientação normativa e supervisão técnica quanto
aos órgãos jurídicos das entidades a que alude o Capítulo IX do
Título II desta Lei Complementar; . "

11 , 1, ...........................

67. De qualquer modo, por força dessas atribuições o Advogado-Geral da União, ao ter
.ciência de questão jurídica que julgue relevante, pode dela conhecer e, se julgar' conveniente e
1Jportuno, submetê-Ia ao Presidente da República com proposta de solução, inclusive para que o
Chefe do Poder Executivo possa atribuir força normativa à interpretação feita, nos termos do § 1° do

art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 1993. ~.
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68. Assim, nada obsta que matéria eventualmente encaminhada por Ministro de Estado,
ou por qualquer outra pessoa, fisica ou jurídica, de direito público ou de direito privado, possa ser
objeto de análise do Advogado-Geral da União quando ele a julgar relevante. Este é o caso,
inclusive da presente provocação feita pelas associações interessadas.

69. Vale frisar, tão-só, que o juizo de conveniência e oportunidade desse exame é do
Advogado-Geral .da União, que pode restituir a matéria ao consulente, com ou sem análise, ou,
então, submetê-Ia ao crivo do Presidente da República, com a pertinente análise.

70. No tocante ao questionamento do conteúdo do aviso do Ministro da Justiça, que
encaminha consulta relativa à Súmula Administrativa 2002.07.0003, da Comissão de Anistia, "em
lugar de encaminhar pedido de parecer sobre a concessão de anistia, trata-se de matéria imprõpria
para ser tratada na via de interpretação nonnativa e manifestação jurídica.

71: Ocorre que o conteúdo de qualquer consulta é estabelecido pelo consulente. É ele
quem fonnula a consulta com base em seu exclusivo juizo de conveniência e oportunidade. Cabe,
no entanto, ao Advogado-Geral da União, também com base em juizo de. conveniência e
oportunidade, a ponderação a respeito do relevo da consulta fonnulada. Isso, como já foi ressaltado,
para o fim de decidir pela restituição dos autos à origem, com ou sem análise, ou para a submissão
da matéria ao Presidente da República.. .

72. Assim, tanto a consulta do Ministro da Justiça, quanto a das associações interessadas,
~ submetida ao mesmo juizo de adequação - conveniência e oportunidade - por parte do
Advogado-Geralda União. .

73. Quanto ao fato de haver duas portarias praticamente idênticas, do Ministro da
Aeronáutica, intituladas Portaria nO1.104-GMS e Portaria nO1.104-GM3, isso em nada altera as
análises feitas. Nem a anterior, decorrente da NOTA N° AGU/JD-l 0/2003, nem a presente análise.
É que, registrado o fato,. verificou-se não haver diferença de conte*do a justificar análise em
separado. . '.

74. Por último, merece consideração o alegado não-fornecimento, .por. parte do
Ministério da Justiça, dos subsidios suficientes para que esta Advocacia-Geral da União analisasse o
"real aspecto jurídico" da Portaria n° 1.104-GMS ou GM3, do Ministro da Aeronáutica, suas
conseqüênciaSe abrangência. . .

75. É de se notar que, ainda que fosse esse o caso na ocasião da consulta inicial que deu
ensejo à NOTA N° AGU/JD-I0/2003, na fase atual constam dos autos diversos novos elementos de
infonnação que parecem ser suficientes e adequados para a formação de juizo de valor sobre os
temas controvertidos, o que tomaria prejudicada a questão posta.

76. Nesse sentido, tem-se como bastantes os elementos que instruem essa consulta.

Q Superados os questionamentos iniciais, parece prudente insistir na recomendação de
. ~ela. na apreciação dos atos administrativos praticados com base em leitura ~quivocada da NOTA

N~ AGU/JD-I0/2003, desta Advocacia-Geral da União, empreendida no âmbito do. Ministério da
Justiça.

~
. .

78.. . É que essa leifUraequivocadaparece ter dadoensejo ao deferimento.dospedidos de
aração de anistia feitos pelos ex-cabos da Aeronáutica que ingressaram na Força Aérea

Brasileira antes da publicação da Portaria n° 1.104-GMS ou GM3 e ao indeferimento daqueles

protocoladàs pejos ex-cabos que i?gressaram na Força após a referida portaria.~.
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~ Nem a primeira medida é, em todos os casos, correta, justa e adequada, nem a
'~da o é.

~. .
80. Ex-cabos que ingressaram nos quadros da Força Aérea Brasileira antes da publicação
. a referida portaria podem ter sido licenciados por preencherem requisitos objetivos tanto à luz das
regras .anteriores à dita portaria, quanto à luz dela própria, o que, por certo, não daria ensejo à

G
declaraçãode anistia.. .

i

. 81.: Da mesma forma, os ex-cabos que tenham ingressado nos quadros da Força AéI:ea
asileira após a publicação da Portaria n° 1.104-GMS podem ter sido alvos de atos de exceção de

. natureza exclusivamen~epolítica, passíveis de serem investigados e comprovados pela Comissã~ de
,Anistia. . .,:

~
' .

./ 8 .:. . Tantonum, comonoutrocaso,nãohá espaçopara a generalização. Aindamais com
" ase em critério único, temporal, insuficiente para comprovar a exceção à regra, bem como a

~natureza exclusivamente política do ato. ,

, \'. 83. . O aspecto mais relevante da análise presente diz respeito à atuação da Comissão de
, stia, que deve ser pautada pela observância da legislação em vigor, com o objetivo de bem'
cumprir os seus desígnios. Essa atuação envolve a análise pormenorizada dos casos,
individualmente considerados; para que a Comissão de Anistia seja capaz de recomendar, com
Iropriedade e segurança, o deferimento ou o indeferimento dos pedidos de declaração de anistia.

841 . Não há que se considerar adequada qualquer análise que tenha por base de referência
. único'~ exclusivo elemento, qual seja a data de ingresso na Força Aérea Brasileira.

~ Nessa perspectiva, parece adequada, legítima e justa a reavaliação dos pedidos já
analisados com base apenas nessa data de ingresso nos quadros da Força Aérea Brasileira, a fim de
que se evitem equívocos e injustiças. Sobretudo nos casos em que a. alternativa à reavaliação é a
manutenção de decisões administrativas carentes de fundamentação, praticadas com base em
análises superficiais, que, por isso mesmo, geram inconformidade e acabam por sobrecarregar o
Poder Judiciário com um sem número de processos relativos a cas.os que deveriam ter sido bem
decididos na esfera administrativa. .

~
.

.. 86 A adequadaconduçãodos processosadministrativos,de acordocomas boaspráticas,
egais e administrativas, é condição essencial para o resgate da credibilidade da Administração

Pública, do Administrador Público e do processo administrativo como mecanismo destinado à
. soluçãode conflitos.

~~. Além disso, os atos administrativos praticados sem obrigatória observância aos
princípios da legalidade e da moralidade implicam violação dos deveres do agente público e
sujeitam os seus responsáveis a penalidades previstas na Lei nO8.112, de 11 de dezembro de 1990 e
na Lei de'ImprobidadeAdministrativa. .

. ,88. Atos praticados sem a adequada fundamentação, em contrariedade à prova dos autos,
ou com outros vícios dão margem à atuação do,Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas

~da União, da Controladoria-Geral da União, além da reprimenda social que, de regra, leva ao
~questionamentojudicial desses atos.

~ "Também vale lembrar que, uma vez comprovado que os atos administrativos tenham~ praticados em conformidade com a lei e com as provas dos autos, justificada estará a atuação. -

~. ,:.... .. .. .
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em juízo desta Advocacia-Geral da União, em defesa dos atos legítimos e dos agentes qti~ os
praticaram. Caso contrário, se os atos tiverem sido praticados em violação à lei, contrariando prova
dos autos, configurando prejuízo para a União, seja de natureza material seja de natureza moral,
aflora o dever desta Advocacia-Geral da União de pleitear a anulação desses atos eivádos de vício,

~ como de propor a correspondente ação civil contra os agentes que os tenham praticado.

90. '" De.qualquer sorte, a lei e a.prudência devem mformar o trato da coisa pública, a fim
. , e evitar questionamentos quanto à lisura, à necessidade e à oportunidade da prática dos atos da

administração. Tudo com o objetivo de responder aos princípios da legalidade e da moralidade
administrativa.

91. Em resumo:

1. A análise dos requerimentos de declaração de anistia deve ser individualizada,
considerando-se as peculiaridades de cada caso, a forma legalmente prescrita, e os
antecedentes de cada ato cuja prática tenha sido indicada como fundamento do
pedido;

2. Há que se verificar se o ato indicado como fundamento do pedido de declaração de
anistia foi praticado em exceção à regra posta; .

3. O móvel do agente é elemento essenci.alpara se determinar se o 'ato de exceção à
regra tem natureza exclusivamente política; .

. .
4. Critério único, temporal, consistente na data de ingresso nas Forças Armadas não
se presta à demonstração de qU,eo ato que daria ensejo à declaração de anistia
política é de exceção e tem natureza exclusivamente política;

5. A Comissão de Anistia deve se guiar pela legislação aplicável na análise
individualizada e pormenorizada dos pedidos de declaração de anistia a ela
submetidos;

6. A revisão das análises implementadas exclusivamente com base na data de
ingresso nos quadros da Força Aére~ Brasileira, rnostra--seadequada 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.

7. Atos administrativos praticados sem a observância aos princípios da legalidade e
da,moralidade sujeitam os agentes públicos que os tenham praticado a penalidades
prescritas na Lei nO8.112, de 1990 e na Lei de Improbidade Administrativa;

. .

8. A Advocacia-Geral da União defende os atos administrativos praticados em
conformidade com a lei, podendo atuar na defesa dos agentes que os tenham
praticado. Em contrapartida, tem o dever de pedir a anulação daqueles que tenham

*.
. .
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sido concretizados em afronta à lei, bem como de propor ação civil contra os agentes
que os tenham praticado, a fim de responsabilizá-Ios pelo prejuízo, material ou
mqral, que tenham causado à União.

. São estas, SenhorConsultor-Geral,as consideraçõesque me pareceramrelevantes a
título de complementação da análise anteriormente feita a respeito do mesmo tema, por meio da
NOTA N° AGU/JD-3/2003.

À consideração superior.

Brasília, 7 de fevereiro de 200.6.

"

.....

.

HMJIIfÍ-., ~
ISCa AGUlAR DRUMOND

Consultor da União
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Despacho do Consultor-Geral da Únião n~ 156/2006

. PROCESSO N~ . 00400.007786/2003-34e 08001.009312/2003-31
PROCEDÊNCIA: Ministério da Justiça .

ASSUNTO : Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Declaração de anistia- política:
Reparação mensal, pennanente e continuada. Ex-cabos da ~orça Aérea
Brasileira, afastados com fundamento na Portaria' n!! 1.104-GMS, de '12 de
outubro de 1964, do Ministro da Aeronáutica. .

Senhor Advogado-Geral da União,

8

1. Estou inteiramente de acordo com os' termos,. conclusão. e
recomendações exaradas na Nota AGU/JD-l/2006 que examinou. o caso da "anistja dos
cabos da Aeronáuticd', evento que de longa data vem sendo apreciado nesta Consultoria-

. Gex:ala ponto de ter provocado já duas outras manifestações (Nota Prelimin::\TAGU/JD-
03/2003, depois Nota AGU/JD-10/2003) no mesmo sentido, isto é, de que a Portaria nO
1.104-GMS, de 12.10.1964 (ou Portaria n° 1.104-GM3, de 12.10.1964) do Senhor Ministro

. da Aeronáutic8:'- porque. disciplinava o regime de permanência mi ativa das praças da .
Força Aérea Brasileira FAB - não constituiu tecnicamente "ato de exceção de natureza
exclusivamente política" e não pode então ser invocada genericamente como causadora de
situação a1cançadapela chamada "anistia política". .

A Nota em que~tão, pelo conu-ário, sustenta, a meu ver corretamente,
que sendo ato administrativo regular não é causa em si de motivação política, podendo, é
certo, ter sido aplicado politicamente com desvio de motivação, o que não exclui o
cabimento de C'anistia"mas sujeita-a à prova caso a caso.
2. Nessa linha, o fundamento da "súmu/a" da Comissão de 'Anistia, cuja

. edição obedeceu a outros eventuais critérios, do ponto de vista estritamente jurídico não se
reveste do caráter político recriminado, e então não autoriza a suposição genérica,
r~c1amandoo exame .de cada situação individualmente, particularmente discutível quando
o militar tenha sentado praça depois da Portaria nÓ1.104-GMS de 12.10.64.
3. Ante o exposto, sugiro a aprovação da Nota em destaque, resumida no
item 91, restituindo-se ao Ministério da Justiça.

À consideração, .

Brasília, 15 de fevereiro de 2006.-
~..o.'" ;. ~ e-.. ~ D .. ·. -. '--t

MANOEL LAVRO VOLKMER DE CASTILHO
Consu1tor-G~al da União



DESPACHO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

REFERÊNCIA: Processos nOs'00400.007786/2003-34e 08001.009312/2003-31
, '

Aprovo, nos tennos do Despacho do Consultor-Geral da União nO156/2006, a

8' NOTAN° AGU/JD-l/2006. '

Restituam-se os autos ao Ministério da Justiça:

,- Eni ../~. de:fevereiro de 200ô.
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