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Do confronto do art. 40 •• da EC 26/85. e a interpreta,ão 
fiNada pelo Tribl.mal,. o art. 80 ... do ADCT,. contém um.a pe-
ql.lena parte do alcance daquela norma restritiva,. ao passo 
que esta i1 ampla e consagra em si mesma a própria nature-
za de ato administrat ivo. 
O art. 80,. do ADCT, qU~ concede a anistia. asseguradas as 
promo,ões na Inatividade- ao posto Na que teriam direito 
se est !vessem em serviço at Ivo". acrescE'nta que há neces-
s idade dE' serem urespeitadas as caracter (st icas e pecu-
liaridades das carreiras E' observados os respectivos re-
g imes jur(dlcos. u 
Não se aplicam aos anistiados as caracterrsticas, as pe-
c!.lliaridades e o regime jurrdico atinentes ao critério 
s~.lbjet Ivo de merec imenta e escolhe e ao objet i .... o de curso 
de forma~ão. mas aplicam-se-lhes o critério objetivo de 
antigüidade,. por estar na inatividade. 
As vantagens devidas são apenas aquelas inerentes às pro-
moções, com efeito financeiro a partir da promulga,ão da 
Const ítui,ão. 
Seguran~a conced i da. 

ACORDllo 
Vistos e: relatados estes autos em que são partes as acima indi'-

cadas: 
Decide a EgrEfgla Primeira Seção do Superior Tribunal de Justi.;a. 

por maioria 7 deferir o mandado de segurança? na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes destes autos e ql.le ficam -fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 
Brasrlia-DF? 24 de abril de 1990 (data do julgamento). 

MINISTRO CARLOS PRESIDENTE. 

MINISTRO PED~~. RELATOR. 
, 
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R E L A T 6 R I O 

o EXMO. SR. MINISTRO PEDRO ACIOLI' 

Trata-se de manda, do de seguran~a requerido por João 

Pedro Mello contra ato do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica 

que inde~eriu pedido seu de inclusio na inatividade no posto de Ca·-

pitio - ato ~ls. 31. 0.0 •• Se~ão 11. de 05.10.89 .. 

o impetrante resume os fatos assim: 

H a) O Impetrante. entio com pouco menos de 20 anos 
de idade vinha de se matricular como aluno da 8a. Turma 
do Curso de Sargento Aviador da ant iga Escola de A··-
viaçlo Mil itar, fato ocorrido em 30.04.1934. logrando 
,:ttingir no e:-:arnf:' de admissão a nota de qJ.1atro v (rgl.11a 
qUinhentos e trinta, tendo, mais tarde, conclurdo os 
dois psrfodos que compunham o Hcurriculum H da espe-
cial idade de Radiotelegrafista Aviador que foi a sua 
oP~ão. tudo con~orme se comprova com as certid5es dE 
no. 736/62 e 744/62 do Minist~rio da Aerondutica, aqui 
anexadas. Documentos no. 3 e 4. 

b) Con~orme visto nos documentos mencionados em o 
item anterior, o curso a que havia se submetido o Impe-
trante estava concluido e com a conclusio estava o mes-
mo apto a atingir o Posto de 30. Sargento. quando o fa-
t (dica dia 27 de novembro de 1935. na clada da noite, 
f'oi o 1l1f:'SmO despE'rtado em seu sono a-t;;rav~s de ordens 
frenet i cas de SEUS super i ores ql.1E' dE't erm i navam que (J 

mesmo se armasse €o: qUE' gl.1ardando. ( .~p.o,· 6 combatE'sse. 

~;;{0 
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Sem saber a quem estava se antepondo naquele mo-

mento. mas cumprindo aquilo que desde cedo havia apren-
dido a obedecer - as ordens hierárquicas - o Impetran-
te. no estrito cumprimento do dever legal. atendeu ~s 
ordens de seus superiores, para compreender, algum tem-
PO depois. que estava participando do qUE.' ficou conhe-· 
cido como a Intentona Comunista de 35. 

c) Os fatos que se sucederam a part ir dar. cami-
nharam de moldes a que os sonhos de vários Jovens bra-
sileiros fossem avassaladaramente desfeitos e dentre e-
les o do ora Impetrante. sem que para tal tivesse dado 
causa por um minoute sequer, visto que sem direito a 
qualquer tipo de defesa e mesmo sem sofrer Julgamento. 
foi o mesmo atravls do Aviso no. 32. de 05 de dezembro 
de 1935. expulso das fileiras do Exe~cito7 explJIsa8 
esta convertida em exclusio atrav&s do Aviso no. 33. de 
27 de dezembro de 1935, ambos da lavra do entio Minis-
t ro da Guerra. 

Verdade ~, que de uma forma ou de outra. 
ficadamente. uma carreira que se afigurava 
foi irremediavelmente interrompida; 

injust i-
br i lhante 

d) A partir desse episódio começou a peregrina~io 
do Impetrante pelas vias nem sempre multo claras e pre-
cisas da lnstlncia administrativa e do Judiciário. seM 
conSEguir. entretanto. a solu~io reparadora para o dano 
que lhe fora cometido; 

e) A situaç~o ji parecia definitivamente perdida~ 
quando. apds quase 53 anos completos da inJustj~icada 
viol~ncja a que estava sumetido o Impetrante, veio de 
ser editada a nova Carta Const itucional e com ela o seu 
Artigo 80. que de forma lrmpida. clara e inconteste v 

punha um ~im ~s amarguras de muitos brasileiros inJus-
t ificados por atos de força e dentre eles o ImpetrantE.' 
(fls 2/4) .. 

(~uanto ao m~rito diz qUli:.' foi abrangido pelo Decreto L.e-

gislativo 18~ de 15.12.61, sobre o qual se refere o art. 80.7 do 

ADCT" 

Ainda diz que - fls. 05: 
3.4. Por sua vez. a DIRAP. atrav~s. do seu Dire-

tor. pela Portaria no. 514/DAP, de 09 de maio de 1989, 
qlJe também se ane:.-~a nesta oportunidad€ _. documento 7 -. 
em srntese. noticiou ter sido o Impetrante inclu{do na 
Reserva Remunerada. a contar de 20 set 58~ data em que 
atingiu a idade limite de permantncia no serviço ativo y 

ficando promovido a categoria de Terceiro-Sargento. de 
acordo com o art igo 10. da Lei 1156. de 12 de Julho de 
1.950 e à graduação de Segundo-Sar:nnto~ de conformidade 
com o art igo 51. parigrafo 20./da Lei 2370, de 09 dez 
54. vi~,to possuir mais df.' 25 (vint

'
e fi: }-anos de e-

fet i vo serv i ç:o e haver ser v i!=d~o,--;'/r 
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fls 52/53~ 

Pela mesma Portaria ficou constando que ~ paFti~ 
de 20 set 70 foi o Impetrante reformado por ter atingi-
do a idade 1 imite de perman6ncia na reserva remunerada~ 
de conf'or-midade:- com o ~H .. t i90 26. letra "b" da Lei no. 4 
902, de 16 dez 65; 

3.5. Irresignado com tal posicionamento assumido 
pela Autoridade Coatora. o Impetrante endere~ou navo 
requerimento ao mesmo, solicitando. em resumo, a corre-
ta aplicação do te:üo lE:'gal cristalizado pelo artigo 
80. das Disposições Transitdrias que textualemnte afir-
ma em parte do seu "caput" o seguinte: " .••• assegura-
das as promo~aes. na inatividade. ao cargo, emprego, 
posot ou gradua~ão a que teriam direito se estivessem 
em serviço ativo ••• 

Robustecendo sua tese e~a in~o~mado. na ocasião. 
que como homólogo de tu~ma existia a pessoa do Capit~o 
êNIO~IO_EREDERICO_LUUIZêRQ. no. 12 da especialidade de 
Rádio-Teleg~aTista Aviado~ da 8a. Turma. confo~me se v~ 
da ane:·:a 1 istagem. dOC.UDU::::Ot.o_3. através da ql.lal se ve-
rifica. tamblm. que o Impet~ante ~ o n~mero 14 da mesma 
turma e espec i a I idade" • 

Pede a se9u~anÇa nestes termos - fls. 10: 

4.1. Considerando todo o exposto e as decis5es ji 
P~olatada$ em situa,aes semelhantes pelos integrantes 
desse Templo de Justiça i que se requer seja acolhido o 
presente MANDADO DE SEGURANÇA com ~~ e;.:ped i ç:ão de ordem 
enereçada ~ Autoridade Coatora para que a mesma conduza 
Q Impetrante ao Posto de Capitio da força a qUE esta 
vinculado, ao contririo da g~adua;io qUE lhe foi atri-
burda de 20. Sargento. com as repercuss5es fjnancei~as 
do ato a contarem desde outub~o de 1988. visto ser es-
te, tambim, o entendimentc) do A~t i90 80 .. das Disposi-
;5es Transitdrias que di a sustenta;io legal ao pedi-
cI o" . 

A autoridade imp8trada diz c segu~nte nas informa;68s -

Nas claras l8tras do art. 80. do ADCT da Carta 
Magna r mandou-se anistia~ "aos que foram abragidos pelo 
Decreto-leg~slativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961. 
e aos atingidos pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de se-
t embro de 1964". 

Pedi~am, o reconhecimento ao dire1i:o à anist ia E, 
obtiveram tendo sido promovidos ~ sradu~;io de Segundo 
Sargent o de confo~m i dade com o arit .. 51.pçwa91 ... Pu 20 .. · da 
Lei no. 2 370, de 09.12u~~7 ,-,ti ... 
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Foram os impetrantes reformados a partir de 

24.02.70, por terem atingidos a idade limite de perma-
ntneia na reserva remunerada, fundamentado no art. 26, 
letra b da Lei no. 4 902, de 16.12.65 

Res5<:\lte-se que, <:\0 serE-~m anistiados e inc}u(clos 
na inatividade na graduaçio de Segundo Sargento, o fo-
ram com base na liegisla,io vigente na ~poca em que a-
ti n9 i ram a i daele 1 i m i t e de p€rmanf;;nc i a na at i va e na 
reserva remlJnerada. 

Ainda, nia foram promovidos ~ gr~dua~io de Tercei-
ro Sargento na ativa, uma vez que, nio conclurram Q 

Curso de Forma~io de Sargento da extinta Escola de A-
viaç:ã(J Milita!'" .. 

Observe-se ainda, que pretendem os impetrantes se-
rEm beneficiados com a promoç:ão ao posto de Capitio~ na 
inatividade. com base no art. 253 do Decreto-lei no. 
4162. de 19.03.42. o qual foi revogado pela Lei no. 
1.316. de:: 20.0i.5i~ invocando ainda. a Lei no. 288, d~~ 
';~B.06.48. 

Vf-se, portanto. que os impetrantes só teriam di-
reito ~ promo~io ao posto de Segunda Tenente. caso hou-
vessem conclufdo o Curso de Forma~~o de Sargentos. e 
galgado a 9radua~âo de Terceiro Sargento. o que nia a-
conteceu. 

Portanto o indeferimento ~ pretensio dos requeren-
tes quanto a promo~~o ao posto de Capjtio~ deve-se ao 
fato de nio prEencherem os requisitos da parigrafo dni-
co do art. 253. da Lei na. 4162~ de 19.03.42" 

Tal fato. afigura-se-nos. que • promo~io plei-
teada. haveria de proceder aferj~io de requisitos~ 
objet ivos uns. subjet ivos outros F.'. comO ponto fun'-' 
damntal a conclusio do Curso de Formaçio de Sargentos. 
inyiabilizando desta maneira. a ascensio profissional 
postuladaU 

o Minist~rio pdblico Federal opina pelo indeferiemnto 

t. o r-elatório. 

.~. 
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v O T O 

O EXMO. SR. MINISTRO PEDRO ACIOLI <RELATOR) 

1 O Ministério P1lblico FedE-:r-al diz qUE' "parece não 

assistir razão ao inlPetrante" e fala esse tópico - fls~ 57:: 

Com efeito. o art. 80. do ADCT subordina a promo-
çio na inatividade aos prazos de permantntia na ativi-
dade E' .5 pE'culiar-idades da carreira militar. observado 
~,eu regime jurtdico. 

Ora. conforme acentl..1a a autor idade impetrada. a 
promo~io • gradua;io que pretendem esti subordinada a 
vários reqIJisit()s. inclusive a conclusão. com aprovei-
tamento. do Cur-so de Sargentos." 

2 Verifico qUE' existem as seguintes categorias de 

militares: a - militares da ativa; b - militar da reserva reffiunera-

da e c - militar na inatividade. 

3 As informa~6es trazem que "nas claras letras do 

art. 80. do ADCT da Carta Magna. mandou-se anistiar aos que foram 

abrangidos pelo Decreto-legislativo no. 18, de 15 de dezembro de i 

961. e aos atingidos pelo Decreto-lei no. 864. de 12 de setembro de 

1 964~ Pediram, o reconhecimento ao direito ~ anist ia e. obtiveram 

tenda sido pr-omavidos ~ gr-adua;ão de Segundo Sar-9~to de- canformi 
! 

dade com o art~ Si. par-ágFafo ;20 .. da Lei no. 2 370', d~g,2---i2~54u 

+'1552.. ~ 
~ 1.I:(Jh 
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4 Em passo seguinte as informa~a€S dizem que "fo-

Faro os impetrantes reformados a partir de 24.02.70. por terem atin-

Sidos a idade limite de permanfncla na reserva remunerada. f'unda-

mentado no art. 26, letra b da Lei no. 4 902. de 16.12.65. Ressal-

ta-se que, ao serem anistiados e inclurdos na inatividade na gFa-

dua~io de Segundo Sargento. o foram com base na legisla~io vigente 

na fpaca em que atingiram a idade limite de permanineia na ativa e 

na reserva remunerada. Ainda, nia fossem promovidos ~ gradua,io dE 

Terceiro Sargento na ativa. uma vez que. 010 conclurram o Curso de 

Forma~~o de Sargento da extinta Escola de Avia,io Militar" fIs 

52/53 " 

5 Guando do pedido da inatividade se exp5em nas in-

forma~aes que uobsErve-sE ainda. qUE pretendem os impetrantes serem 

bene~iciados com a promoçio ao posto de Capitão. na inatividade. 

com base no art. 253. do Decreto-lei no. 4 162. de 19.03.42. o qual 

~oi revogado pela Lei no. 1 316. de 20.01.51. invocando ainda. 

Lei no. 288. de 08.06.48. VI-se, portanto, qUE os impetrantes só 

teriam direito ~ promo~io ao posto de Segundo Tenente. caso houves-

sem conclurdo o Curso de Forma~âo de Sargentos. e galgado a gra-

dua~io de Terceiro Sargento. o que nio aconteceu. Portanto o inde-

ferimento ~ pretensio dos requerentes quanto a promo;io ao posto de 

Capitio. deve-se ao fato de nio preencherem os requisitos do pari-

gra~o Jnico do art. 253. da Lei no. 4 162. de 19.03.42 u 
- fls. 53. 

6 A autoridade impetrada afirma que a promoção ha-

veria de proceder a af'eriç:ão de certos requisitos Obj'f-tivos e 

subjetivos. a11m do curso de forma~io de 
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9uradas as promo~a.s na inativjdade ao posto "a qUE teriam direito 

SE Estivessem em sErvi~o ativo", acrescenta qUE hi neCEssidade de 

serem urespeitadas as caracterrsticas e peculiaridades das carrei-

rae e observados os respectivos regimes Jurrdicos". 

8 Entendo que ~ melhor veri~jcar o alcance dessas 

express6es constantes do artigo 80., que no seu todo, quer dizer 

que a anistia ~ concedida. esti concedida. e ~icam asseguradas as 

promo~5es na inatividade ao posto. gradua;io ou cargo, só que o ar-

tigo coloca trts condicionantes ao serem dadas as promo~aes, 

sejam. ao serem realizadas ditas PFomoç5es h~ de ser respeitadas as 

caracterrsticas da carreira; há de ser respeitadas as peculiarida-

des da carreira; e há de ser observado o regime Jurrdico da carrei-

ra" 

9 Pois. para isso. h~ necessidade que a autoridade 

impetl~ada ao -fazer as promoções na inat ividade observe as caracte·-

rfsticas, as peculiaridades e o regime jur{dico da carreira do mi-

1 itar na inat ividade e SÓ~ nada Mais. 

10 - A autoridade administrativa pelo conteddo do art. 

80., do ADCT, está impedida de trazer ou invocar normas das carrei· 

ra.s dos militares da at iva ou da reserva remunErada, para serem a-

plicadas aos militares na inatividade. 

11 Ao obedecer as caracterrsticas. as peculiaridades 

e o respectivo I~egime jurfdico, se o impetra-ht~ estivesse na ati··M 

vidade: as promoções ao posto de: Capitão se d~r';ianr·pelos critérios 
~! 
~ / .. AI/+> 
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objetivos de antiguidade e C1lrsos de forn~çio ~ ")Elo critdj"io 

subjetivo de mErecimento e escolha. 

12 " .. No caso o inIPetr<:\lü,,-, esb2vE foya, d<:.~ carreira mili-

de Formação. mas apl iC"i:\ndo-~:;e-1he o C I'· itEEt'" ia objet: ivo dE aot jguida-

de. POI" e!~tar n,:\ :n,ü jviclade. 

13 _. A Lei i 316. dt:: 20.0L5i. Código de \,'!encimentos € 

Vantagens dos Militares, na sua Segunda Parte, disciplina a questio 

relativa aos milit:an.':s na jnatiyid<.~de E. igualmente. o Decl'"eto-Lei 

4 162. de 09.03.42. na QUarta Parte. 

14 - No precedente de minha lavra a qUE se refere o im-

petrante, procuri objetar o altancE daquele ato. como ji\ 

diSSE, o art. 80., do ADCT. nia l norma e nem preceito é um ato 

constitucional" 

15 O voto que Expressei naquela oportunidade foi bus-

cando o alcance do artigo e F agora, neste voto-vista, diante das 

preocupa~ae5 da autoridade impetrada T fui buscar os precedentes do 

Tribunal acerca da interprEta~io (jada ao art. 40. , da Emenda 

Constitucional 26/85, sobretudo porque a ela aludem as inf'ol""ma~õE's 

16 Ao volver sobre este tema SE' f'ez necessirio con-

ferir SE' havia repet i~iQ de mandados de seguran~as com os mesmas , 
impetrantes, buscados no arquivo do Tribunal e nas precedentes CI'-

t ados. 
-~~-----------
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17 Mas, nia encontrei dl.1plicidade de pedidos. ao 

art. 40 •• da EC 26/85. dar porquE inicialmente fa~o transcrever o 

seu teor:: 

Art. 40. E concedida anistia a todos 05 servidores 
p~blicos civis da Administra~io direta e indireta e mi-
litarre!;;, p!Jnidos por atos de e)·;c~'I;~~o. institucionais OI.! 
c omp 1 E~nH:;nt ,U" es" 

Par,,{grafo ia. E':' concedida, igualm€:.'nte, anistia aos, 
autores de crimes pol(ticos ou conexos, E aos dirigen-
tes e representantes de organiza;6es sindicais e Estu-
dant i ~;:'T bem r;omo ::'\05 seI'" V i dor*~s c i v i 5 ou emPlregado<:; qUi:;: 
tlajam sido demitidos ou dispensados por motivaçio ex-
clusivamente polrtica. com base em outros diplomas le-
ga is .. 

Par~grafo 20. A anistia abrange os qUE foram puni-
dos 01.1 processados pelos atos imputáveis previstos no 
caput deste artigo, praticados no perfodo compreendido 
entre 2 de setembro dE 1961 e 15 de agosto J~ 1979. 

Parigrafo 30. Aos servidores civis e militarES se-
rio concedidas as promi~aEs na aposentadoria ou na re-
serva, ao cargo, posto ou gradua~io a que teria direito 
se est ivessem em servi~o ativo, obedecidos os prazos de 
permanéncia em atividade, prevIstos nas leis e rEgula-
mentos vigE.'ntEs. 

18 - Quanto a Esta norma, o Plen~rio do Tribunal fi-

xou-se o alcance do parágrafo 30., do art. 40., da EC 26/85 nas 

(:oordenadas b~sica5 de que ali n~o se conferiu uaos anistiados mais 

direitos do que antes possuiamu e que "nio se previu ar a promo~io 

dos benef' i c i ados pel a an i st i a ao post o ou gradtlad;,o que poder i am a-

tingir se estivessem em atividade, E sim aquilo a que teriam direi-

ta, SE na8 houvessem sido transferidos para a reserva." 

19 Fixou-se essa tese a partir do Julgamento do MS 

115.109-DF, in DJ 15.10.87, no qual acentuou o Relator que: 

U No mdrito, penso que a interpreta~io dada ao par~
~wafo 30. do artigo 4o~ da EmE'nda 2'6/85. pela digna au-~ 
tOI""idade impetl""ada. está correta .. 

------
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Estavam~ ambos. na reserva remunerada com a 91"8-
duaçio de 30. Sargento. Apds a re~erida Emenda Consti-
tucional. por ap1 ica;io da anist ia. foram parcialmente 
atendidos em sua pretensio. tendo sido contemplados, 
com escala sobre as gradua;5es intermedi~riasT a Subte-
nentes. Dar por diante, para ingresso no Quadro Auxi-
liar de Oficiais (GAO), tE:'l"iam os impetrantes que 
preencher os requisitos previstos nos regulamentos vi-
gentes, como consta expressamente da ressalva constante 
da parte final do parágrafo 30. do art. 40. da Emenda 
Constitucional em exame. Entre esses requisitos. o Re-
gulamento aprovado pelo Dec. 90 116, de 29.8.84, alte-
rado pelo de no. 92962, de 21.7.86, estipula o crit~
rio de merecimento e a idade mixima de 53 an05, 11 me-
ses e 29 dias, na data da prQmo~io. Note-se que essas 
exigtncias já constavam do Dec. 90 116/84, art. 40.~ 
anterior. anistia, seja quanto ao merecimento, seja 
quanto. idade, ainda mais reduzida. 

O segundo impetrante. OSVALDO SILVA. atingiu a i-
dade-limite em 13.8.85 (~ls. 90). E. com rela~io a am-
bos. use estivessem em servi~o ativoU (exigtncia ex-
pressa da Emenda Constitucional). seria imprescindrvel 
para o ingresso no Quadro Auxiliar a apura~io do mere-
cimento. por critlrios regulamentares. aferidos na es-
~era administrativa. a qual nio pode ser simplesmente 
suprimida ou substiturda pelo Poder Judiciário. 

Nio tinham. pois. se na ativa, direito l(quido e 
certo ~s promo~5es atl o posto de Capitio. no Quadro 
Auxiliar de Oficiais. Como a anistia concede-lhes so-
mente u as promaç5es ••• ao cargo. posto ou gradua~io a 
que teriam direito se est lvessem em servi~o ativoU (pa-
rAgrafo 30. do art. 40. da EC 26/85), a conclusio a que 
chego ~ que. por via de conseqUtncia, nia se lhes con-
feriu. com a anistia. mais direito do que antes pos-
suiam. Em outras palavras: se antes nia possuiam direi-
to lrquido e certo ao ingresso no Quadro de Oficiais. 
cont inlJam nessa mesma sitlJac;.;ão. após a anist ia~ 

Diferente seria SE' tivessem sido colhidos PEla pu-
ni~ão quando ji preenchidas as condiç5es regulamentares 
para a promo~io, o que não & o caso 7 como SE de-
monstrou." 

20 - Nessa linha. o impetrante deveria ~ data da puni-

~ão estar preenchendo as condiç5es rEgulamentares para a promo~io, 

" interpreta~ão portanto restritiva~ 
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21 - Agora. por outro lado. se faz mister que 

transcreva o disposto no art. 80. e parigrafo 10 .• do ADCT. para 

confronto. a fim de que se possa verificar se a interpretaçia a ser 

dada ou a firmada no precedente de que fui Relator se ajusta ~ Hme_ 

dida de interesse pdblico. editada por generosa inspira~io pol(tica 

e Jurrdica. para assegurar a paz social. apagando da memória dos 

pais fatos, considerados delituosos. em determinado momento hist6-

rico-condicionado. Assim, quer na esfera administrativa, quer na a-

pljca~io judjci~ria, as leis de anistia devem ter a 

ma i s amp 1 i:\ poss (vel Para qlJe suas normas assumam adequa~ão ef i cic i a 

e grandeza "in AC 83735-RJ" in Dj 28.02.85. apud voto Min. Carlos 

VeIloso, no MS 113.488-DF, in DJ 19.09.88. 

22 - Como disse antes o texto constitucional do ar t • 

80., do ADCT. ~ do seguinte teor: 

N Art. 80. ~ conced i da an i st i a aos qUE". no per i'odo 
de 18 de setembro de 1946 at~ a data da promulga~io da 
Cosnt ituição. foram at 'tngidos. em decorr€'ncia de mot i-
va~ão exclusivamente pol(tica. por atos de exce~io. 
inst itucionais ou complementare" aos que foram abrangi-
dos pelo Decreto Legislativo no. 18. de 15 de dezembro 
de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei no. 864, de 
12 de setembro de 1969. aSSEguradas as promoç5es. na i-
natividade. ao cargo. eMprego. posto ou gradua~~o a que 
teriam direito SE Estivessem em serviço ativo. obedeci-
dos os prazos de PErmantncia em atividade previstos nas 
leis E rEgulamentos vigentEs,rEspeitadas as caractEri's-
ticas e PEculiaridades das carreira dos SErvidores pd-
blicos civis e militares e observados os respectivos 
rEgimES jur{dicos. 

Parágrafo 10. O disposto neste ~t i90 somente.' ge-
rará efeitos financeiros a part ir/ da! promulga~ão da 
Const ituçio. vedada a remuneraçãq; de qlJalquer- espe.(c i€.' 
em caráter retroativo. 



P. J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

MS No. 304 - DF (VT> 8 

23 - Do texto, fazendo o confronto com o da EC 26/85, 

art. 40 •• e a interpretaçio fixada pelo Tribunal, vislumbro que o 

art. 80., do ADCT, cont~m uma pequena parte do alcancE daquela oor-

ma restritiva, ao passo qUE esta ~ ampla e consagra em si mesma a 

pr6pria natureza de ato administrativo. 

24 _. A atual disposi~ão constitucional não fl. restriti-· 

va, i ampla enio sambarea a interpretação fixada pelO Tribunal nos 

PFEce:dent es de que menc i OI1€ i • 

25 - Mantenho o meu entendimento que esposei no MS 109 

- DF, in D.J 02.10.89. que: f'oi nessa 1 inha. 

26 - A teor do art. 80., do ADCT, a anistia é concedi-

da a todos aqueles que foram atingidos por atos de e:xce~ão, i nst i'-

tucianais ou complementares em decorrtncia de motiva~io exclusiva-

mente polrticaN 

27 - Esse ato const itucional. porque assim entendo. a-

-firma que -ficam Nasseguradas as promoç:ões~ na inatividade, ao car-

90, emprego, posto ou gradua~io a que teriam direito se estivessem 

em serviço ativo". 

28 - A clareza do ato nia deixa d~vidas acerca do di-

reito ~s promoi5es do impetrante. 

29 - Os paradigmas, que para o caso entendo devam fi-

car bem demonst rado, foram apresentados e de)---tnrados PElai mpet ran--
o , 

te, pois, assim já me manifestei no MS 1091/- DFt. in DJ 02.10.89.N 

.~ 
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30 - Por outro lado. o par~9rafo io. desse artigo. as-

segura os ef'eitos financeiros 'Co. part ir da proml.11ga~ão da Const itui--

ç:ão de: i 988 .. 

31 - Ora. esses efeitos financeiros sio aquEles decor-

rentes das prQmo~5es_ 

32 _. As vant agens a que fez j I.1S são apenas aql.1el as 

advindas das prorno~aes e n~o 9e:nericamente como quer o impetrante. 

33 - Assim. defiro a segl.1ran~a para assegurar ao impe-

trante a promo~~o na inatividade ao Posto de Capitão. com os efei-

tos financeiras a partir da Constitl.1i~io de 1988. aliás. €f: assim 

ql.1e pede o Impetrante. 

~ como voto. 

e: como voto. 
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P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 304 - DF 

VOTO - VENCIDO 

O EXM'. SR. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO - Se 

nhor Presidente, esta tem sido a minha linha. Não contemplar a 

promoção somente pela anistia. A anistia repara eventual erro 

ou injustiça. Informa o Eminente Ministro-Relator que os autos 

não trazem demonstração, prova pré-constituída de que, ao se de 

ferir a segurança, colocar-se-ia o impetrante no mesmo nível,no 

mesmo tratamento. dos que permaneceram na ativa. Ônus que a ele 

caberia fazer. Data venia, denego a segurança. 

MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 

12.39.010.28/46 
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MS No. 304 - DF (903636). Relator: Exmo. Sr. Ministro 
PEDRO ACIOLI. Impetrante: João Pedro Mello. Impetrado: Ministro de 
Estado da Aeronáutica. Advogados: Drs. S~r9io Luiz Fernandes de Me-
llo € ol.ltro. 

DECIS~O: "A Seç:ão r por maior ia 7 defer lu o mandado de 
se9uran~a. vencido o Sr. Ministro Vicente Cernicchiaro. Presidiu o 
Julgamento o Sr.Ministro Carlos Velloso, em raz~o da aus~ncia jus-
tificada do S .... Ministro Armando Rolemberg U (em 24.04.90 - ia. Se-
ç: ão) • 

Os Srs. Ministros Am~rico Luz e Geraldo 
Galvão, José de Jesus E Garcia Vieira votaram com o 
Relator. 

1)14v;·~ 
MARIA IONILC:E-~ AZEVEDO 

Oficiala de Gabinete 

Sobral, I1mar 
S .... Ministro 


