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dicadas: 

E M E N T A 

ANISTIA. MILITAR. DIREITO A PROMOÇÕES NA INATIVIDADE. ART. 8º 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 

Feita nos autos a comprovação documental de que o impe
trante sofreu punição por ato exclusivamente politico, e de 
que seus colegas de turma alcançaram promoção ao posto por 
ele pretendido, aplica-se, na espécie, a norma constitucional 
concessiva da anistia e respectivos efeitos patrimoniais. S~ 

gurança concedida. 

A C Ó R DÃO 

Vistos e relatados estes autos em que sao partes as acima in 

DECIDE a Primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, por 
maioria, deferir a segurança, na forma do relatório e notas taquigráfi
cas anexas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

089000700 
049512200 
000000150 

Custas como de l~·-.--' 

Brasilia-DF, de ju ho de 1990. (d. do Julg.). 

~~~~~~~~~~~~~ ______ PRESIDENTE 
MINISTRO 

12.39.010.28/46 
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R E L A T Ó R I O 

o SENHOR RINISTRO MIGUEL FERRANTE 

Inemar Baptista Penna Marinho, advogando em causa 

própria, impetra mandado de segurança contra ato do Ministro 

da Marinha que aprovou, em 10.01.89, o Parecer n2 0246/88 da 

CJM, motivando o indeferimento do pedido administrativo do im 

petrante, com relação à anistia a que julga ter dir.eito liquido e 

certo, de acordo com o disposto no art. 8 2 das 

Transitórias da Constituição Federal de 1988. 

Disposições 

Alega, em sintese, o impetrante: que 'té inativo e 

foi reformado em 25 de agosto de 1969, por motivos poli ticos, 

com base no parágrafo 1 2 do artigo 6 2 , do Ato Institucional 

n 2 5, de 13 de dezembro de 1968"; que "por ocasião da anistia 

preconizada pela Lei n Q 6 883/79 obteve o retorno ao serviço 

ativo", em razao do julgamento da AC 130.130-DF, transitada em 

julgado, e em fase executória; que recorreu extraordinariamen 

te ao STF. "para que, além da reversão, lhe fosse deferida a 

reintegração (promoções e atrasados)", sendo decidido que a 

sua vol ta ao serviço ativo I'não autorizou a reintegração e, 

assim, sendo, não pode o judiciário, sem base legal, determi

ná-Ia ll
; que, em 1985, solicitou administrativamente ao antigo 

Ministro da Marinha sua promoção na inatividade ao posto de 

capitão-de-fragata, em razão da EC 26/85, pedido este acolhi

do; que, no entanto, a totalidade de sua turma, quando da prQ 

mulgação da nova Carta, já ocupava o posto de capi tão-de-mar

e-guerra,l1ao qual o impetrante tem direi to liquido e certo por 

12.39.010.28/46 
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antiguidade 11 , inclusive as vantagens dele decorrentes; que· re

quereu administrativamente estes direitos ao diretor geral do 

pessoal da Marinha de Guerra do Brasil, que age por delegação d~ 

poderes do Ministro, tendo sua pretensão indeferida e mantida p~ 

la autoridade ora apontada como coatora, motivando, assim, a 

presente impetração; que pretende obter, além da referida proms:. 

ção, llcontagem de tempo de serviço. percepção de proventos do 

posto requerido, reconhecimento à gratificação correspondente ao 

posto - referente ao Curso de Guerra Naval -, emissão de outro 

ti tulo de inativo e atrasados". 

A autoridade coatora apresentou informações, a fls. 

54/58, aduzindo, preliminarmente, a inexistência de "direito li 

quido e certo", pois há, na hipótese vertente, matéria de pr2. 

va inadmitida pela via eleita, e, ademais, tendo em vista "ação 

originária espeCial" ajuizada perante o STF, resta configurada 

li tispendência, que "deverá acarretar a extinção do presente pr2. 

cesso, sem julgamento do méri to". Quanto a este, entende que o 

impetrante foi atingido por lei de anistia anterior, sendo im

possivel beneficiar-se desta última, trazida pelo art. 8º do 

ADCT, devendo, por isso, ser o pedido "julgado totalmente impr2. 

cedente l1
• 

Parecer da Subprocuradoria-Geral da República,a fls. 

70/73, opinando pela denegação da segurança, por estar descarac 

terizada a llquldez e certez! 

É o relatório. iL 

direito. 

12.39.010.28/46 
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W O T O (VENCIDO) 

o SEHHOR IIIIIUSTRO IUGUEL FERRAIWE : 

A preliminar de litispendência, suscitada pela auto 

ridade impetrada, não merece prosperar, porquanto é ela pro-

pria que reconhece a diversidade do fundamento jurídico da 

açao originária, não se configurando, pois,repetição de ação,a 

teor do disposto no artigo 301, § 3 2 • do Código de Processo Ci 

vil. 

Inobstante, com razao pondera a douta Subprocurado

ria-Geral da República: 

12.39.010.28/46 

IISe nao provoca a li tispendência, a a 
çao ajuizada na Excelsa Corte, e por ela 
decidida, descaracteriza a liqüidez e cer 
teza do direito. 

Com efeito, naquela demanda o ora i~ 
petrante procurou desconstituir o ato que 
o reformou nas Forças Armadas, alegando a 
existência de vicio grave. Invocou, em 
seu beneficio, o disposto no art. 9º do 
ADCT. Ali, longe de comprovar a existên -
cia do vicio, terminou por descaracteri -
zar a motivação politica do ato que impu~ 
nava. 

o eminente Ministro Relator e taxati 
vo ao analisar esse aspecto da questão. 

" ... Assim, como se verifica, a premissa mai 
ar da norma constitucional transitória é a condi--
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çao de terem os interessados sido cassados 
por ITDtivos exclusivamente políticos. 

Ora, na espécie, não demonstrou o pO.,ê. 
tulante que o ato punitivo que o atingiu' 
decorreu de motivos exclusivamente políti
cos, e é certo que os documentos vindos 
aos autos mostram que, ao contrário, o ato 
teve motivação outra que não aquela justi
ficaria a invocação do art. 9º do ADCT." 

Ali a Administração alegou que 
inatividade do impetrante se dera 
prática de atos de iaprobidade (ver 
6 do relatório). 

a 
pela 
fls. 

Também lá, naquela Ação, se limi 
tou o ora impetrante à alegação de que 
fazia jus ao posto de Capitão-de-Mar-e -
Guerra: 

" Por último, acrescente-se que sequer 
ofereceu o postulante elementos que demons 
trassem possuir ele os requisitos que pos 
sibilitariam sua promoção a capitão de Mar 
e Guerra, se naativa tivesse continuado." 

Também aqui o requerente nada demon.ê. 
tra. Nada mais faz que alegar o direito 
à promoção. Na via estreita do Mandado de 
Segurança, contudo, essa comprovaçao te 
rá que ser feita de plano, de maneira c~ 
ba1 e insofismáve1. para justificar-se a 
concessão do writ. 

Inexistente essa comprovaçao, des
caracterizada está a liquidez e certeza' 
do direito, sendo, pois, de denegar-se a 
segurança requerida (art. 5º, LXIX, da 
C.F. de 1988 e art. lº da Lei 1533/51)." 

conheço 

das. 

Por concordar por inteiro com essa COlocaçã~-O 

da segurança ,ressalvando ao impetrante as vias a~ q 

'ffiru'-''-e...-

12.39.010.28/46 
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v O T O V I S T A 

o EXMº SR. MINISTRO AMÉRICa LUZ: 

Em 10 de outubro do ano passado, apos o voto do emi

nente Ministro MIGUEL FERRANTE, que não conheceu do mandado de se 

gurança, ressalvando ao impetrante "as vias adequadas", pedi vis

ta dos autos e os trago agora com o meu pronunciamento. 

Para rememorar a questão leio o relatório elaborado 

por S. Exª: lê. 

a voto do relator, embora afastando a preliminar de 

litispendência argüida nas informações ministeriais, acolheu, de 

meritis, o parecer exarado pela douta SUBPROCURADORIA GERAL DA RE

PÚBLICA, transcrevendo trechos que ora reproduz o (fls. 72/73): 

12.39.01 0.28/46 

IISe não provoca a li tispendência, a açao 

ajuizada na Excelsa Corte, e por ela decidida, des 

caracteriza a liquidez e certeza do direito. 

Com efeito, naquela demanda o ora impetra~ 

te procurou desconstituir o ato que o reformou nas 

Forças Armadas, alegando a existência de vicio gr~ 

ve. Invocou, em seu beneficio, o disposto no art. gº 

do ADCT. Ali, longe de comprovar a existência do vi 

cio, terminou por descaracterizar a motivação polit~ 

ca do ato que impugnava. 
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o eminente Ministro Relator e taxativo ao 

analisar esse aspecto da questão. 

" Assim, como se verifica, a premissa 

maior da norma constitucional transi tória 

é a condição de terem os interessados sido 

cassados por motivos exclusivamente polit~ 

COSo 

Ora, na espécie, nao demonstrou o po~ 

tulante que o ato punitivo que o atingiu 

decorreu de motivos exclusivamente polfti-

COS, e e certo que os documentos vindos aos 

autos m':-J'··7rarn que, ao contrário, o ato te 

ve motivação outra que não aquela que jus

tificaria a invocação do art. 9º do ADCT.II 

Ali a Administração alegou que a inativida 

de do impetrante se dera pela prática de atos de 1m 

probidade (ver fls. 6 do relatório). 

Também lá, naquela Ação, se limitou o ora 

impetrante à alegação de que fazia jus ao posto de 

Capitão-de-Mar-e-Guerra: 

ft ••• por último, acrescente-se que sequer 

ofereceu o postulante elementos que demons 

trassem possuir ele os requisitos que pos

sibilitariam sua promoção a Capitão-de-Mar 

e-Guerra, se na ativa tivesse continuado." 

Também aqui o requerente nada demonstra. Na

da mais faz que alegar o direito à promoção. Na via 

estreita do Mandado de Segurança, contudo, essa com 

provaçao terá ser feita de plano, de maneira cabal 

e insofismável, para justificar-se a 

12.39.010.28/46 
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Inexistente essa comprovaçao, descaracteri-

zada está a liquidez e certeza do direito, sendo, 

pois, de denegar-se a segurança requerida (art. 5º . 
LXIX, da C.F. de 1988 e art. 1 2 da lei 1.533/51)." 

Ao exame dos autos, data venia chego a conclusão diver 

sa desse raciocínio, por não existir liame entre a ação ajuizada p~ 

rante a Suprema Corte e este mandado de segurança. Naquela, o autor 

fundamentou-se no artigo 9º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias de 1988, ao passo que no mandado de segurança invoca o 

artigo 8 2 do mesmo Ato. 

A atenta comparaçao entre as peças que estão nos au

tos evidencia que a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal nao 

implica na prejudicialidade do mandado de segurança sub examine,pois 

naquele feito o que se reconheceu foi que: "Não demonstrou o autor 

que tivesse havido vicio grave no procedimento administrativo que 

levou ao ato de sua reforma" (fls. 83) e que: '!Não é possivel 

examinar-se a gravidade dos fatos que deram margem ao ato punitivo, 

pois não cabe dizer-se a questão sob a estrita previsão do 

9º do ADCT" (fls. 84). 

artigo 

No presente mandado de segurança, o impetrante ale-

gou o que se insere na peça vestibular, às fls. 04 usque 08, in 

verbis: 

12.39.010.28/46 

"1- O impetrante e inat~vo e foi reformado 

em 25 de agosto de 1969, por motivos politicos. com 

base no parágrafo 1 2 do artigo 6 2 , do Ato Instituci~ 

nal n 2 5, de 13 de dezembro de 1968, combinado com o 

artigo 1 2 , item 11 do Ato Complementar nº 39. de 20 

de dezembro de 1968 (Doc. n Q 09). 

2- Por ocasião da anistia preconizada pela 

~ 
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Lei 6883/79 obteve o retorno ao serviço ativo cond~ 

zido pelo voto do Exmº Sr. Ministro Carlos Madeira 

(AC 130130/DF) em Ação Ordinária já com trânsito em 

julgado, em fase executória, (Apelação em Embargos 

à Execução), reversao ratificada por voto e acórdão 

brilhante do Exmº Sr. Ministro Assis Toledo desse 

TFR (Doc. nº 09). 

3- Naquele primeiro julgamento, o Exmº Sr. 

Ministro Carlos Madeira adentrou ao mérito da cassa 

çao, verbis: (Doc. nº- ttAtt). 

liA adição de infrações disciplinares de 

caráter menos grave, anteriormente puni-

das, aos motivos determinantes da reforma 

com case em Ato Institucional, para justi-

ficar o indeferimento do retorno ao servi 

ço ativo do militar anistiado, importa em 

injusta repristinação da pena". 

4- O ora impetrante recorreu extraordinória 

mente ao STF, para que, além da reversão, lhe fosse 

deferida a reintegração (promoções e atrasados),se~ 

do certo que o insigne Ministro Aldir Passarinho as 

sim se manifestou (Doc. nº "e"): 

"Ementa - Anistia (Lei 6883, de 1979). A 

lei nº 6883/79 embora tenha admitido a po~ 

sibilidade de o militar voltar ao serviço 

ativo - e isso foi concedido ao Autor pela 

decisão do TFR, sem que, a respeito a 

União tivesse recorrido, nao autorizou a 

reintegração e, assim sendo, não pode o Ju 

diciá~iO, sem base legal, determiná-Ia ll • 
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5- Já em 1985, pela via administrativa, o 

antigo Ministro da Marinha concedeu ao Impetrante 

promoçao na inatividade ao posto de Capitão-de-Fra

gata, em decorrência da Emenda Constitucional nº 26 

de 1985 (Doc. nº !lEI!) , sendo no entanto, inconteste 

que sua turma, na totalidade, na data de promul-

gação da Constituição (05 de outubro de 1988), ja 

ocupava o posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, ao qual 

o Impetrante tem direito liquido e certo por anti

guidade. Assim também é certo que a autoridade coa

tora é a autoridade maior; no caso, o Ministro da 

Marinha que aprovou o Parecer e indeferiu o recurso 

administrativo tempestivamente ajuizado (Doe nº 4). 

6- Tendo direito liquido e certo à promo

çao na inatividade ao posto de Capi tão-de-Mar-e..(;.ue..!::. 

ra e respectivas vantagens decorrentes daquele pos

to, o Impetrante requereu administrativamente em 18 

de outubro de 1988 tais direitos ao Exm g Sr. Dire-

tor Geral do Pessoal da Marinha de Guerra do Brasil, 

que age por Delegação de Poderes do Exm g Sr. Minis

tro, com relação às promoções de IIOficiais não Gene 

rais " , ou seja, aqueles que podem ser promovidos 

por antiguidade. 

7- Surpreendentemente, aquela autoridade 

naval, que representa o Exm g Sr. Ministro, na espe

cie, assim despachou, verbis: (Doc. n g 5). 

"Indeferido, uma vez que a situação de ina 

tividade do Requerente foi definida pela 

lei n g 6683 e pela Emenda Constitucional 

n g 26/85, não lhe sendo cabivel qualquer 
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revisão em face do artigo 8º das Disposi

ções Transitórias da Nova Constituição,nos 

Termos do Parecer nº 0246/88 da CJM, apro

vado pelo M. Marinha em 10/01/89, Rio de 

Janeiro, em 24 de janeiro de 1989. José do 

Cabo Teixeira de Carvalho. Almirante - de 

Esquadra - Diretor Geral." 

Recorreu o Impetrante tempestivamente ao 

Exmº Sr. Ministro que manteve o decisório. 

8- Ora, o artigo 8º das Disposições Transi 

tórias da Constituição é de caráter geral, não d1s-

crimina, verbis: 

"É concedida anistia aos que. no perioda 

de 18 de setembro de 1946 até a data da 

promulgacão da Constituicão. foram atingi

dos, em decorrência de motivação exclusiva 

mente política. por atos de excec~o, insti 

tucionais ou complementares." 

Além disso, é diploma cogente. Dispensa 

qualquer formalidade. É auto-aplicável. N~o há o 

que se questionar ou discutir. 

9-Não bastasse tal fato, incide em erro o 

despacho da autoridade naval, ao reportar que lia si 

tuação de inatividade do Requerente foi definida p~ 

la Lei nº 6683 e pela Emenda Constitucional nº 26/ 

85." O impetrante está sendo reconduzido pela via 

judicial a situaç~o de atividade (via revers~o) jtal 

situação e IMUTÁVEL porque já trânsita. Discute-se 

apenas detalhes executórios (financeiros) para for 

" , 

r 
12.39.010.28/46 
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formalização do julgado. Então a inatividade do Re

querente pode ser revertida, mesmo porque pretende, 

tão logo resolvidas as questões financeiras, pende~ 

tes em Arguição de Relevância ao STF ajuizada pela 

União Federal, reverter à atividade. E não pode re 

verter, agora já de cabelos brancos, suplantado por 

inúmeras turmas que lhe eram inferiores na ativida

de. O artigo 8 2 das Disposições Transitórias lhe a~ 

segura na situação atual de inativo direito liquido 

e certo às pretensões que requereu administrativa 

mente e das quais ora recorre pela via heróica con 

tra o arbítrio. 

10- Aliás, sobre a situação dos militares 

anistiados, o TFR constantemente se manifestou, ver 

bis: (Doc. n 2 10/11). 

"Administrativo. Militares. Anistia. Direi 

to às vantagens do posto a que são promovl 

dos os anistiados. Os militares anistiados, 

com direi to às promoções que atingi riam na 

ativa, tem asseguradas as vantagens decor

rentes das condições fictamente cumpridas 

para obtê-las." 

(AMS n 2 116259-RJ - Reg. 7743262 - Relator 

Min. Dias Trindade)." 

Em conseqüência do que ficou assegurado ao 

impetrante, apos o trânsito em julgado do aresto exarado nos autos 

da AC n2 130.130-DF, foi ele promovido, na inatividade, ao posto 

de Capitão de Fragata e, neste posto. transferido para a Reser 

va Remunerada (conferir Portaria de 21.03.1986, do Sr. Ministro 

da Marinha - fls. 11 dos autos), ex-vi do artigo 4 2 , § 3 2 , da 

12.39.0tO.28/~ 
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Emenda Constitucional nº 26, de 27-XI-1985, combinado com o artigo 

4 Q da Lei nº 6.683/79, etc. 

Promulgada a Constituição Federal em 05 de outubro 

de 1988, o postulante ajuizou o presente mandado de segurança, ex

clusivamente para pleitear a sua promoção ao posto de Capitão de 

Mar e Guerra, tendo em vista que os seus colegas de turma, na tota 

lidade, foram alçados a essa condição antes mesmo da promulgação dó 

nova Carta Magna. 

A alegação feita nas informações, de que o impetra~ 

te nao fez prova dessas promoções, não pode ser acatada pelos se

guintes motivos: 

A) foi anteriormente promovido a Capitão de Fragata, 

em face do reconhecimento judicial desse direito, que para ser con 

cedido, como o foi, implicava na verificação dc presEuposto pre\;-i~ 

to no § 3º do artigo 4º da Emenda Constitucional n Q 26/85; 

B) os arquivos do Ministério da Marinha possuem,ce~ 

tamente, os elementos para confirmação ou contestação do direito 

alegado (CPC, artigo 333, 11 e 334, I a IV), de modo que, a nao 

ser verdadeira a afirmação do impetrante, competia a autoridade in 

formante o ônus de demonstrar o contrário; 

C) Colegas do impetrante obtiveram, neste 

Egrégio Tribunal, o reconhecimento do direito por ele pleiteado,r~ 

conhecimento esse obtido no julgamento dos MSs. N2 s .02 e 144 ( 1 ª

Seção, 10/X/89), nos quais prevaleceram votos-vista que proferi e 

cujas cópias estou anexando. 

Com estas considerações, pedindo mais uma vez a devi 

da vênia ao eminente Ministro-Relator, meu voto é no sentido de 

conceder a segurança impetrada, nos termos do pedido 

12.39.010.28/46 
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v O T O _ V T S T A 

o EXM' SR. MINISTRO AMÉRIca LUZ. 

Em seu voto o eminente Ministro-relator considerou, 

ao denegar a segurança impetrada, que o disposto no artigo 8º do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1.988 não se 

afirrn.ou ao impetrante. Disse S. Ex"'. após transcrever essa norma: 

"vê_se, sem dúvida, que a ü::-,':;'s~ia ,:.oncedida pela 

Constituinte a não ser a abrangência dos contempl~ 

dos pelo Decreto-legislativo nº 18, de 15 de dezem

bro de 1961 e aos atingidos pelo Decreto-lei nº 

864, de 12 de setembro de 1969, nao inovou em bene~ 

ficiO, nem em extensão, além do que estabeleceu a 

Emenda Constitucional 26/85, senão vejamos: 

Art. 4~ - É concedida anistia a todos os 

servidores públicos civis da Administração dire 

ta e indireta e militares, punidos por atos de 

exceção, institucionais ou complementares . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 3~ - Aos servidores civis e militares se 

rao concedidas as promoçoes, ou aposentadoria ou 

na reserva, ao cargo, posto ou graduação a que 

teriam direito se estivessem em serviço ativo, 

obedecidos os prazos de permanênCia em ativi-

dade, previstos nas leis e regulamentos vi 

'~ r 
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nunciamento: 

vigentes." 

~ 8º - A Ad~inistraçio ?Gblica a~l~C&~a as 

dispcsiçces ces~e artigo, respeitadas as carac

:eristicas e peculiaridades proprias das carrel 

ras dos servidores públicos civis e militares, 

e observados os respectivos regimes jurídiCOS." 

Confrontando-se esses dispositivos com o 

art. Bº, da ADCT, é de observar Que o Legisl~ 

dor Constitulnte apenas refundiu, neste artigo 

8º, c art.~:;> e cs parágrafos 3º e 8 2 , da EC/26 , 

mantendo a:é as mesmas expressoes. 

Com efeito, o acrescimo foi só para incluir 

os abrangidos pelo Dec-leg. 18/61, pelo De~-l~i 

864/69 e retrocedendo a anistia à data da pro

mulgação da ConstituiÇão de 1946 (18.09.46) (fls. 

38/39)." 

Em outro tópico afirmou S. Exª., concluindo seu pr~ 

"Assinale-se, de outra parte, se o legislador 

constituinte quisesse que os efeitos desta nova anis 

tia se estendessem aos beneficiários da Lei 6.683. 

de 28 de agosto de 1979. e da Emenda Constitucional 

n 2 26/85 teria feito constar no transcrito 

82 da ADCT, dispoSição idêntica a que fez 

quanto aos abrangidos pelo Dec-legislativo 

e pelo DL 864/69. 

artigo 

constar 

18/61 

Ademais à promoção, em especie, ao posto recla-

mado, haveria de preceder aferição de requisi tos, obj~ 

tivos uns, subjetivos outros, o que afasta a viabil~ 

dade da ascensão profissional 
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:om a ~~omoGao. ;o~~anto. efeti~aQa sob os aus 

plC:.OS da Lei 6.683/79 e da ~C 26/85. exauriram-se. 

~ara c !~pet~an:e. os ~enefic!os da a~istia (par~ 

~e~ ~o Min~st~ric P~bl!co Federal]," 

~ata ve!l.ia. visualizo o rr.andamer.to 20nsti t:...lcional 

por diverso ângulc, emprestando-lhe maior ampl: :·...lde e abrangên-

eia. ~i-lo na integra: 

"É concedida anistia aos que. no períOdO de 18 

de setembro de 1946 até a data da promulgação da 

ConstitUiÇão, foram atingidos. em decorrência de 

r:col:ivação exclusivame!"',te poli :':'ca. ;::cr atos ::::'e exce 

çao, institucionais ou complementares, aos que fo 

ram abrangidos pelo Decreto Legislativo n Q 18, de 

15 de ci.~L;embro ae 1961, e aos atingidos pelo Decre

to-lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, assegura-

das as promoçoes, na inatividade, ao cargo, empreg~ 

posto ou graduação a que teriam direito se estives

sem em serviço ativo, obedecidos os prazos de per"': 

manência em atividade previstos nas leis e regula-

mentos vigentes, respeitadas as características e 

peculiaridades das carreiras dos servidores públi-

cos civis e militares e observados os respectivos re 

gimes jurídiCOS." 

Se a restrição concebida pelo preclaro relatorpude~ 

se ser aceita, a norma em comentário resultaria inocua, em nada 

teria inovado "além do que estabeleceu a Emenda Consti tucional n~ 

26/85. 

Então seria dispensável qualquer w-ençao a tal emen

da, pOis também a ela não se refere o aludido a~t:go 8º do ADCT 

de 1988, porem exclusivamente ao Decreto legislativo nº 18, de 

15/xr:::/61 e ao Decreto-lei nº 864, de :i.2/IX/69. E:1":retanto lendo o 
1?-:tQn1n .... ' .. ~ 
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:endo-se-a cem a devida atenção, não se torna possivel interpret~ 

:"a com restrição, mas sim arnpliativamente: 

"E conceci.ide. ::.r:::':-:::a ;..:,:; LjUt, L' ...... I-'<:~ ::'ü-do de 18 

de setembro de 1946 até a data da ~row.ulgação da 

Consti tuição. foram atingidos, erro deccrrência de mo 

tivação exclusj.vame!1te poli tica ... 'I 

A inse:,ção constante do texto: "aos que foram abran 

gidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, 

e aos atingidos pelo Decreto-lei n2 864, de 12 de setembro de 

1969 11 tem força ampliativa, jamais restritiva, a significar que 

~ambem a estes a Const:tuição vigente abrange. 

A anistia que estamos a examinar encontra na Lei 

nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, a sua primeira base de susten-

tação. Trata-se de 1 egislação ordinária que veio a ser referen-

dada ao ser erigida em Emenda Constitucional (nº 26 de 1985) e, 

agora, aperfeiçoada no Ato das Disposições Constitucionais de 

1988. são regras juridicas de hierarquia superior, visando ao ~ 

feiçoamento do diploma de regênCia. Não se lhes pode 

ao que penso e sustento, caráter restritivo. 

emprestar, 

Na espéCie, o impetrante comprovou, por documentos 

acostados a petição inicial, o direito que postula. O petitum está assim 

redigido (fls. 05 - fine/06): 

12.3.!lI.tH n?t:I JJlA 

lia) Promoção por antiguidade na Inatividade ao 

posto de Capitào-de-Mar-e-Guerra no Corpo de Inten-

dentes da Marinha (Reserva Remunerada), a contar 

de 05/10/88 (promulgação ConstitUCional), posto ja 

ocupado pela totalidade dos Oficiais de sua turma e 

pelos da turma seguinte que permanecem na ativa. 

b) Contagem de tempo de serviço como se na ati 

va estivesse até 05/10/88 em obediência ao 
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a~tigo 82 das Disposições Transitórias; 

c) Percepção dos proventos da inatividade com 

base no posto acima (Contra-Almirante;. direito que 

já desfruta pelo Estatuto dos Militares na situação 

atual, conforme contra-cheque anexo (Doc. n Q )j 

d) Reconhecimento à gratificação de curso, cor 

respondente ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, ou 

seja, referente ao curso Superior de Guerra Naval. 

consequência natural da promoção; 

e) Emissão pelo Ministério da 113.rinha de novo 

titulo declaratório de Proventos de Inatividade, em 

substitUiÇão ao atual com as alterações retrocita

das; 

f) Recebimento dos atrasados a partir 

05/10/88, com a devida correção monetária." 

de 

o Memorial distribuldo pelO douto patrono do impe

trante elucida com proficiência a questão sub examine, ao dizer: 

• .,"'QtHl\..o .... 

"A alegação de que o Impetrante não comprova sua 

condição de estar apto a promoção, de fato tem ra 

zao de ser, poiS o fato era inconteste e incontro

verso e não abordado no despacho indeferi tório , que 

ora se ataca pelo WRIT OF MANDAMUS. Entretanto, já 

extemporâneamente levantada a argumentação, o impe 

trante comprova pelo Boletim dos Oficiais dos Cor

pos e Quadros da Marinha" referente ao 4!i! bimestre 

de 1964 (Doc. nº 1) que seu posicionamento a epoca, 

como 12 Tenente (Turma de 1959 da Escola Naval) ,era 

no número 126 (último dessa turma), sendo elencados 

a seguir os integrantes da Turma seguinte (1960), 

onde se verifica por escolha aleatória que Paulo Má 
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~io Beserra ce Araújo, cujo numero de ordem e 138 

~oi promovido a Caoitão àe-Mar-e-Guer~a em 30 de 

abril de 1972 JDo_~. :;0 2) por merecimento na cot~ 

de antiguidade. Já Aluisio Cha~as de Lyra. ~2 140 

na lista~em inicial (:'urma seguinte a do Impetrante), 

restou promovido por antiguidade em 21 de agosto de 

1987 (Doc. nº 3). Evidente a comprovação do direito 

a aplicação do artigo 8º das DT daCF, com respeito 

a promoção ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra pr~ 

tendida pelo Impetrante e indeferida pela autorida 

de coatora. 

d- O indeferimento atacado pelo WRIT, baseia-se no 

entendimento de que já havendo o Impetrante se bene 

firiado d~s anistias de 1979 e 1985 (Emenda 26) não 

poderia se-lhe aplicar uma 3ª anistia sob o risco 

do "bis-in-eadem". Ledo engano! A Anistia nao res

tringe, amplia. Ademais o artigo 8 2 das DT é regra 

geral, não excepciona. Destaque-se o brilhante Pare 

cer do ilustre Procurador Arthur de Castilho Neto 

exarado em 28 de agosto de 1989, onde aquele insig-

ne Representante da Procuradoria modifica integral

mente seu entimento primeiro. ao pronunciar-se no 

MS nº 144, cujo Impetrante é Paulo Henrique Medei

ros Ferro Costa, que pleiteia beneficio idêntico ao 

Impetrante, como integrante da Turma que sucedeu a 

de Antônio Petraglia Filho. Naquela peça S. Exª as

sim se manifesta (Doc. nº 4): 

Temos que a alegação do bis in idem nao pode prosp~ 

raro 

Já nos manifestamos a respeito do MS 118.354 -D~ 

ri 



.": ~i --:-DF V~T: \':S~A 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

?I...S. '~. 

j~lgaao pelo ple~o do extinto Tr~bunal Federal de 

Kecursos, unanlme, reI. Min. Wasning~on BOlivar, DJ 

24.03.88: 

HE:sta Subprocuradoria Geral tem acotaco entendimen-

to bastante cuidadoso ao examlr.ar e emitir parecer 

sobre as impetrações dirigidas a este Egrégia Tribu 

nal. 

Ora, nao seria razoável admitir-se, agora, que esse 

militar não pudesse ser beneficiado por uma nova A-

nistia, de efeitos ampliados. ao fundamento de que 

~avia um bis i-:1 idem. -- -- ---
Em primeiro lugar, porque a Emenda Constitucional 

não proibiu isso e nao se pode fazer ou deixar de 

fazer algo senão em virtude de lei (ai compreende-

se, como por maior razão. dispositivo de natureza 

Constitucional), na forma do art. 153 § 2 2 da CF. 

Depois, porque tal entendimento importaria desfavo

recer quem não encontrou sequer obstáculos para a 

reversão, sob a égide da Anistia anterior. Quando a 

propria Administração, sob os efeitos da nova Anis

tia tem favorecido, com mais promoçoes ,quem anterior 

mente não fora reincluldo. 

Dai porque esta Subprocuradoria conclui que nao 

assiste razao ao impetrado para negar atendimento à 

pretensão do impetrante e porque opina pela conces 

são da segurança requerida para o fim de se lhe con 

ceder a promoçao à graduaçao de Suboficial, na for 

ma do pedido inicial.!t 

Esse entendimento foi acolhido pelo EgrégiO Plená -

rio,. confor~e se poderá inferir da lei tura da, ~n

ca ao acorcao, que tem o seguln1:e enunClado: r' 
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conclui: 

"EMENTA 

ANISTIA - NORMA CONSTITUCIONAL E NORI'~ DA :,CTSLA

çÃO ORDINÁRIA. 

1- O instituto da anistia, que raàica na Consti tui 

çao, deve sempre ser entendido de forma a que poss! 

bilite restaurar, o quanto possível, a situação ju

rídica do cidadão atingido pelo ato que a descons

tituira e que se pretende apagar. 

Nada impede que o anistiado venha a obter outras 

vantagens ou compesações, além das obtidas com ba

se na lei nº 6683/79, se o preceito constitucional, 

de indiscutível, prevalência (EC nº 26/85) express~ 

mente as outorgou. 

2 - Se a Lei nº 6683/79 somente admitia a reversao 

ao serviço ativo "para o mesmo Cargo ou emprego,po!! 

to ou graduação que o servidor, civil ou militar, .~ 

cupava na data -do seu af'astamento ll (art. 3º) e assim 

se procedeu, fez-se o que a lei estritamente, perm~ 

tia; sobrevindo norma que assegura as promoçoes a 

que teria direito o servidor, se estivesse em servi 

ço ativo, deve-se entender que o preceito tem eficá 

cia retroativa à data do afastamento e nao que a r~ 

versão, aliás para o mesmo posto, no caso dos mili

tares, esgotou o ressarcimento autorizado pelo novo 

direito. emanado diretamente da Constituição. 

3 - Mandado de Segurança concedido. 1I 

E para solidificar ainda mais seu raciocínio assim 

"Isso quer dizer que a simples alegação bis in 
-(\ 

t\ 
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idem nao é suficiente para afastar o novo beneficio. 

e - Não bastassem tantos argumentos. fomos rebus-

.:z.,r ;:. ::::,;"!2;":,C.á .r:..3 22940 -, apresentada na ConStl (.-u:..n-

te pelo PMDB (Doc. n Q (5). onde jus'Ca'!lente se just~ 

fica a necessidade de inclusão nas DT da Nova Car 

ta, do atual artigo 8 Q , verbis: 

"J U S T I F I C A ç Ã O 

o texto original deste artigo amplia em muito. no 

tempo, a anistia já concedida. 

Pretendemos manter vivo o espírito que norteiou o 

debate e a aprovação da Emenda Consti tucional nº 261 

85. A edição de uma nova anistia nos parece serdes 

cabida na atual conjuntura. 

Apesar disso, alguns poderão ser beneficiadas em fa 

ce da mobilidade vertical da carreira. ocorrida en 

tre 27 de novembro de 1985 e a data da Promulgação 

desta Carta. 

Em síntese, mantivemos a anistia ja concedida e a 

atualizamos até a data da promulgação da nova Cons

tituição. 

Evidente que o Impetrante em 27/11/85, nao dis 

punha ainda das condições indispensáveis à promoção 

ao posto de CMG, mas em 05/10/88, já as possuía in

constestávelmente. II 

Creio não ser necessário aduzir quaisquer outras CO!! 

siderações para concluir, atento que fui ao exame da documentação 

que instrui o pedido e à análise do thema decidendurn. Faço-o. p~ 

dindo vênia ao eminente Ministro-relator. para conceder o manda-

do de segurança nos termos~eça 

É o meu voto. ~~\ 

vestibular. 
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I"IlANDADO DE SEGURANÇA NQ 144 - DISTRITO FEDERAL - (REG. 89.78720) 

o o s A 

O EXMQ SR. MINISTRO Al"VIÉRICO LUZ: - Relembro o re 

latório elaborado pelo eminente Ministro VICENTE CERNICCHIARO 

lê. 

O voto proferido por S. Exª. concluiu, apos minu

ciosa análise do thema decidendum. assim: 

ItNo tocante a promoçao. ainda que por anti -

güidade, os autos se ressentem de elementos fáti-

CQS que demonstrem o direito, nesse aspecto, ser 

liquida e certo. Sabe-se, imprescindivel se faz, 

além do tempo. que, registre-se, não restou escla 

recido, outros requisitos de nivel administrativo. 

Concedo a segurança, em parte. para reconhe

cer ao Impetrante o direi to de ser beneficiado por 

leis sucessivas de anistia, inclusive. assegura -

das promoções, nos termos do art. 8~ do Ato das 

Disposições Transitórias, da Constituição da Rep~ 

blica de 1988." 

Minha discordância parcial atém-se, apenas a con-

clusão especificada no tópico supratranscrito. Isto porque enten 
7\ 

~\ 
, 2.39.01 0.28/46 
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entendo, cancessa venia, caber a colocação feita no bem lançado 

parecer subscrito nela inl"'lit0 SubDrocurador-Geral da República, 

nestes termuo {J..-l-tL Gi/tic:: aos au"Cos). 

ra conceder 

consoante a 

12.39.010.28/46 

"No caso, ao confronto da lista de antigüid~ 

de do quarto bimestre de 1964 (fls. 55) com as 

promoções de maio de 1988 (fls. 53), verifica-se 

que oficiais mais modernos que o impetrante já f~ 

ram promovidos ao posto pretendido por ele, inclu 

sive, pe10 critério de antigüidade, isso entre a 

anistia de 1985 e a nova, outorgada pela C.F. de 

1988. 

Não há nas informações nenhuma objeção quanto 

a tempo C~ perT.~nência na ativa ou idade-limite 

excludentes jurídicos da pretenção do Autor. 

Desse modo, no caso destes autos, demonstra

da está a circunstância de que, se estivesse no 

serviço ativo,-o impetrante já teria feito jus a .. 

última promoção que pede. 

Dal porque opinamos pela concessao da segu -

rança, observado o disposto no art. 1 2 da Lei '" 

5.021 de 9 de junho de 1966, quanto ao pagamento 

de diferenças relativas à graduação ou ao posto n~ 

vo. lt 

Atendo-me unicamente a este aspecto, peço vêniap~ 

a segurança in tatu., ou seja, nos termos do pedida 

__ H • .,.". ~._.,."' ,. "o"Ú. ,. ,C'H •• ~ 
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MANDADO DE SEGURANÇA N' 01 - DF - (REGISTRO N' 8970495) 

v O T O 

Il 1EDI!1l. SR. lIUllnS"Il'l!I1l IGlEJIWl.OO SOORAL: 

Senhor Presidente, acompanho o e~inente Ministro Améri 

co Luz, em face das considerações expostas no seu voto, pedindo 

vênia ao eminente Ministro-Relator. 

É o meu voto. . " 
/;/8 ),III,,'L---
.) 

12.39.010.28/46 
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RELATOR: O EXM2 SR. MINISTRO MIGUEL FERRANTE 

MANDADO DE SEGURANÇA NQ 001 - DF -

v O T O (VISTA) 

o EXMº SR. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO: O Imp~ 

trante, com fundamento no art. 8 2 do ADCT, postula: 

12.39.010.28/46 

'Ia) Promoção por antiguidade na inatividade 
ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra no Corpo 
de Intendentes da Marinha (Reserva-Remuner~ 

da), a contar de 05/10/88 (Promulgação Consti 
tucional), posto já ocupado pela totalidad; 
dos oficiais de sua turma e pelos da turma se 
guinte que permanecem na ativa; 

b) Contagem de tempo de serviço como se na 
ativa estivesse até 05/10/88 em obediência ao 
mesmo artigo 8 2 das Disposições Transitórias; 

c) Percepção dos proventos da inatividade 
com base no posto acima (Contra-Almirante),d~ 
reito que já desfruta pelo Estatuto dos Mili 
tares na situação atual, conforme contra-che 
que anexo (DoC. n Q 8). 

d) Reconhecimento à gratificação de curso, 
correspondente ao posto de Capitão-de-Mar-e
Guerra, ou seja, referente ao Curso Superior 
de Guerra Naval, consequência natural da pr~ 
moçao; 

e) Emissão pelo Ministério da Marinha de 
novo titulo declaratório de Proventos de Ina 
tividade, em substituição ao atual, com as aI 
terações retrocitadas; 

f) Recebimento dos atrasados a partir de 
05(10(88, com a devida correção monetária. 11 

(fls. 8/9). r 
o eminente Relator, Ministro Miguel Ferr,tI \ não 
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conheceu do mandado de segurança, ao fundamento de nao comprov~ 

do o motivo exclusivamente politico de sua reforma, com base no 

Ato Ins~itucional. 

Desse dou~o entendimento, dissentiu o lnclito Mi 

nistro A~érico Luz e os demais que se lhe seguiram. 

o retorno do Impetrante ao serviço ativo da Mari 

nha se deu por imperativo da AC nº 75.093-DF, do Tribunal Fede 

ral de Recursos, Relator o douto Ministro Carlos Madeira. 

Esse julgado, na espécie, reedita sua importâ!2 

eia, no caso sub judiee, particularmente para realçar o motivo 

da sanção. 

t certo, o Superior Tribunal Militar. na sessão de 

15.12.69. absolveu o Impetrante da infração penal que lhe fora 

imputada. Assim se registrou na mencionada apelação. Acentuou,o~ 

trossim, a passagem que transcrevo: 

"Essa absolvição, todavia, nao abrangeu as 
acusações, caracterizáveis como improbidade, 
que, constando do Libelo Acusatório do Proces 
so de Investigação Sumária a que foi submeti 
do o requerente, fundamentaram a Conclusão e 
a Parte Conclusiva do referido Processo e,po~ 
tanto, o Decreto de 25.08.1969, do Presidente 
da República, que reformou o interessado". 

"O requerente durante a sua carreira foi 
punido disciplinarmente por deixar de cumprir 
ord~~ recebida, ser negligente no desempenho 
de incumbência (duas vezes), faltar à verda 
de (duas vezes), exceder licença e fazer tra; 
sação de caráter comercial a bordo" - conclui 
o histórico da Comissão." (f1s.04). 

Nessa apelação, fez-se importante distinção, qual 

seja, o mesmo fato não pode servir de supedâneo para plural ida 

de de sançoes. 

o distingo e perfeito. 

Noto, porém, o v. acórdão deixou eXP 14 Que 

12.39.010.28/46 
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houve falta especifica que motivou sua reforma. 

Transcrevo: 

IIComo acentuado no hist6rico feito pela Comis 
são Especial, o apelante foi punido disci 
plinarmente pelas faltas cometidas. não ha 
vendo como somá-las a falta que lhe foi imp~ 
tada e que motivou a sua reforma. Seria re 
pristinar faltas de caráter menos grave, p~ 
ra negar o retorno d.o apelante ao serviço a 
tivo", 

Assim. com esteio no v. acórdão restou esclareci 

do que a reforma se baseou, no que foi qualificado de falta "de 

caráter mais grave". 

É possivel até, e aceito para raciocinar, que es 

sa chamada falta mais grave tenha motivação exclusivamente poli 

tica, como descreve o art. 8º do ADCT, da atual Lei Maior. 

Os autos, todavia, não revelam elementos seguros 

que autorizem, nos limites do procedimento do mandado de seg~ 

rança, afirmar que assim o e. 

A dúvida ganha vulto com o v. acórdão do Supremo 

Tribunal Federal, na Ação Originária n2 12-1, de que foi Autor 

o mesmo Impetrante. 

Ali, forte no art. 92 do ADCT, pretendeu declara 

çao de que fora cassado com base no AI-5, mas em ato eivado de 

vicio grave (fls. 75). 

Essa norma, tal como o art. 8 2 , deixa explicito 

que a cassaçao e a suspensão dos direitos politicos hajam decor 

rido de llmotivos exclusivamente politicos ll . 

Esses elementos, data venia, até concludente de 

monstração contrária, excluem o pressuposto do art. 8 2 referido, 

qual seja, "motivação exclusivamente politica". 

O Supremo Tribunal Federal, na mencionada Ação Ori 

ginária, de que foi Relator o ilustre Ministro Aldir Pas ri 

nho, deixou expresso: 

/ 
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"Deste modo, não se pode alegar, no caso do 
postulante, em que apenas houve a reforma com 
vencimentos proporcionais, que devia ter havl 
do, conforme o Ato Complementar nº 39/68, a 
investigação sumária. Entretanto, ainda assim, 
é de ver que houve procedimento administrat~ 
vo disciplinar, nele sendo apurados fatos 
que dizem com procedimento do postulante e 
que nada têm com motivação de natureza pOli 
tica, tendo tido o pcstulante, ademais, opo~ 

tunidade de defender-se. 
Não é possivel, cemo é óbvio, examinar-se 

a gravidade dos fatos que deram margem ao ato 
puni tivo, pois não cabe dizer-se a questão sob 
a estrita previsão do artigo 9º do ADCT. 

Por último, acrescente-se que sequer ofer~ 
ceu o postulante elementos que demonstrassem 
possuir ele os requisitos que possibilitariam 
sua promoção a Capital de Mar e Guerra, se na 
ativa tivesse continuado" (fls. 83/84). 

Como sentiu o eminente Relator, o direito não se 

revela liqüido e certo, especificamente quanto à motivação poli 

tica. 

Acrescente-se, além da promoçao, o Impetrante, a 

teor do item 2. do pedido, postula "reconhecimento à gratific,ê: 

ção referente ao Curso Superior de Guerra Naval, conseqüêncian~ 

tural da promoção (fls. 9). 

Além de ultrapassar o limite do art. 8º da ADCT, 

cujo parágrafo 1 º autoriza "efei tos financeiros ll somente a "pa~ 

tir da promulgação da Consti tUição ll , expressamente veda a Ilremu 

neração de qualquer espécie em caráter "retroativo". 

Ora, reconhecer direito à gratificação implica 

acrescer vantagem pecuniária anterior ao inicio de vigênCia da 

ConstituiÇão em vigor. 

Data venia, denego a segurança. 

MINIST~'IG~kNICCHIARO 
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MANDADO DE SEGURANÇA N' 001 - DF 

o SR. MINISTRO PEDRO ACIOLI (PRESIDENTE): 

V. Exa. pediu para expor uma questão de fato e está 

entrando em matéria de direito, deste modo, interfiro para que se 

prossiga no julgamento. 

O SR. MINISTRO AMÉRICa LUZ: 

Entendo, data venia, em primeiro lugar, que o Ilus

tre Advogado, em causa propria, está, da Tribuna, narrando questão 

de fato. Mas, para nao insistir neste argumento, peço a V. Exa. li 

cença para reler o vóto-vista que proferi, quando da sessão de 13 

de fevereiro de 1990. 

O SR. MINISTRO PEDRO ACIOLI (PRESIDENTE): 

Esta matéria está prejudicada, porque já está conce 

dida a ordem. 

O SR. MINISTRO AMÉRICa LUZ: 

Mas, reservo-me ao direito de reler se, por acaso, 

em face do voto-vista agora proferido pelo eminente Ministro Vicen 

te Cernicchiaro, houver alteração de voto de qualquer um dos mem-

brso desta Casa. 

o SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO: 

Sr. Presidente, antes de V. Exa. proferir o resulta 

do do julgamento, gostaria que o eminente Ministro Vicente Cernic

chiara resumisse a fundamentação de seu voto. 
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o SR. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO: 

f] s. 02 

Ocorreu punição por ato institucional. Posteriormen 

te, por força de decisão, criminal de absolviÇão, foi restituído à 

ativa. Neste mandado de segurança, deseja não o retorno, mas, 80 

mente, promoção a Capitão de Mar e Guerra, entendendo - e esta p a 

fundamentação da segurança - que a punição fora por motivação poli 

tica. 

Em examinando os elementos constantes dos autos, en 

tendi que a decisão do Egrégio Tribunal Federal de Recursos seria 

o bastante para fazer reintegrá-lo. Todavia, como a causa de pedir, 

neste mandado de segurança, é motivação exclusivamente política e, 

anteriormente, através de ação no Supremo Tribunal Federal, em 

que se df'sejavadeclaração de que a punição fora por motivação exclu

sivamente poli tica, o Supremo repeliu essa pretfonsão ao d.i spor que 

não havia motivo para fazer essa declaração. Em assim entendendo , 

trouxe - o que também constou da fala do Ilustre Advogado, mas nao 

está nos autos - uma decisão, que me :fizeram chf'gar ao gabinete, de 

despacho no Diár.io da Justiça de 18 de maio de 1990, em que o Emi

nente Presidente do Tribunal Regional Federal inadmitiu o recurso 

especial formuladO pela União Federal. Disse eu que, em processo 

de vias mais amplas, o impetrante vem se saindo airosamente e, po~ 

sivelmente, obterá a sua vantagem. Primeiro, porque não há uma de

claração de trânsito em julgado. Se houvesse, ficaria prejudicado 

o mandado de segurança. Por essas razões, jungido estritamente a 

causa de pedir, ou seja, de motivação exclusivamente politica e 

que teria embasado o ato institucional. 

o SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO: 

Foi declarada esta circunstância pelo Tribunal Fe-

deral de Recursos? 

O sr. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO: 

Não. A declaração da decisão do Tribunal Federal de 

Recursos e de que, tendo sido absolvido na Justiça Militar, não p~ 
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poderia haver repristinaçio das decisões, cabendo-lhp o rptorno. 

Não divisei que o Tribunal Federal de Recursos houvesse declarado 

que a sanção fosse por decisão meramente política. 

r 
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EXTRATO DA MINUTA 

MS Nº 001 - DF (89.7049-5). Rel. Orig: Min. Miguel Ferrante. 

ReI. p/ Acórdão: Min. América Luz. Impte: Inemar Baptista Penna Mari-

nho. Impdo: Ministro de Estado da Marinha. Adv: Inemar Baptista Penna 

Marinho. 

DECISÃO: "Após o voto do Sr. Ministro Miguel Ferrante (Rela

tor), nao conhecendo do mandado de segurança, pediu vista o Sr. Minis

tro América Luz. Aguardam os Srs. Ministros Geraldo Sobral, l1mar Gal 

vão, José de Jesus, Garcia Vieira, Vicente Cernicchiaro e Adhemar Ma

ciel." (1ª Seção - 10.10.89). 

"Prosseguihdo no julgamento, a seção, por maioria. deferiu a 

segurança, vencidos os Srs. Ministros Miguel Ferrante (Relator) que dele 

não conhecia e o Sr.~ Ministro Vicente Cernicchiaro que o indeferia. (1ª 

Seção - 26.06.90). 

Os Srs. Ministros Geraldo Sobral, lImar Galvão e Garcia Viei 

ra votaram com o Sr. Ministro Américo Luz, que lavrará o acórdão. 

O Sr. Ministro José de Jesus não compareceu a sessao por moti 

vo justificado. 

Impedido o Sr. Ministro Armando Rolemberg. 

Presidiu o julgamento o Exmº Sr. Ministro Pedro Acioli. 
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