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EMENTA:

CONSTITUCIONAL,

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL
MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO POR MOTIVO
EXCLUSIVAMENTE POLÍTICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
QUE REGEM A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. ATO
NULO

DE

PLENO

DIREITO.

ANISTIA

POLÍTICA.

INCIDÊNCIA DO ART. 8º DO ADCT DA CF/88 E DA LEI
FEDERAL

Nº

10.559/02.

ANULAÇÃO

DO

ATO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,
entre as partes acima identificadas.
Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em Turma, à unanimidade de votos,
em dissonância do parecer do 12º Procurador de Justiça, em conhecer e negar provimento ao
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recurso interposto, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio
Grande do Norte, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN que julgou procedente a pretensão formulada na
inicial da Ação de Anistia ajuizada por Rubens Pereira de Oliveira (Processo nº
001.06.009850-4), para conceder ao autor os benefícios da anistia a que se referem a Lei nº
6.683/79, o Decreto nº 84.143/79, a Lei nº 10.559/2002 e o art. 8º do ADCT da CF/88, com a
consequente anulação do ato administrativo que o excluiu dos quadros da Polícia Militar do
Estado, assegurando-lhe a reintegração ao cargo público original, com a contagem normal do
tempo de serviço em que esteve afastado em face da exoneração arbitrária, com a garantia das
promoções por antiguidade, direitos e vantagens que obteria se estivesse em atividade,
obedecidos os requisitos previstos em leis e regulamentos à época vigentes, respeitadas as
peculiaridades próprias da atividade policial militar, permitindo-lhe a percepção dos
proventos integrais (reserva ou reforma remunerada, cujos valores serão apurados na
liquidação da sentença e ficam sujeitos ao período prescricional quinquenal disciplinado no
Decreto nº 20.910/32, retroativo aos cinco anos anteriores à citação do Estado (08/05/2006),
cuja atualização monetária obedecerá à tabela modelo 1 da Justiça Federal e juros de 0,5% ao
mês.
O Estado-réu foi também condenado ao pagamento de honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões (fls. 121/123), o Estado-apelante afirma que o
debate nos autos diz respeito à legalidade do ato de exclusão do autor/apelado da corporação
policial militar, no posto de 2º Sgt., com fundamento no artigo 11, alínea "b", da então
vigente Lei nº 2.666, de 16 de setembro de 1955, devidamente publicado no Boletim Diário
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nº 29, de 14 de fevereiro de 1964.
Assevera que a sentença considerou nulo o ato de exclusão do
apelado, por entender ser a hipótese de punição por motivação exclusivamente política, sem a
presença do elemento jurídico, taxando-o de ato de regime de exceção, com violação direta
ao artigo 37, caput, da Constituição da República. Todavia, aponta que os documentos
relacionados ao ato punitivo em evidência demonstram que esse tem natureza objetiva e
fundamento em expresso dispositivo legal.
Ressalta que o ato de exclusão foi precedido de regular
procedimento disciplinar (Inquérito), em que foram estabelecidos o contraditório e ampla
defesa, como reza o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como que a
motivação do ato está vinculada às próprias conclusões desse procedimento, qual seja, a
indisciplina e quebra da hierarquia.
Defende, portanto, que o recorrido não tem direito a qualquer
modificação no ato disciplinador e moralizador do Ente recorrente, precedido que foi do
contraditório e da ampla defesa no respectivo Inquérito Militar.
Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a
legalidade do processo administrativo disciplinar e respectivo ato de punição, esse último
outorgado pela autoridade competente para tanto, com a manutenção da decisão punitiva
administrativa em todos os seus termos, julgando-se por improcedente o pedido do recorrido.
Em contrarrazões (fls. 126/130) o agravado faz a seguinte
narrativa dos acontecimentos como forma de fundamentar a nulidade do ato que o excluiu das
fileiras da Polícia Militar do Rio Grande do Norte:
a) em meados de 1963, poucos meses antes do golpe militar de
1964, a polícia militar sofria com baixos soldos, de modo que os policiais e suas famílias
literalmente passavam fome;
b) de forma insistente, encaminhavam ao Governador do Estado
do Rio Grande do Norte reivindicações de melhorias salariais, sempre obtendo respostas
3

«Número do processo#Número do processo
no»

Tribunal de
Justiça
RIO GRANDE DO
NORTE

FL.______________

evasivas;
c) a corporação militar, liderada pelos sargentos, resolveu entrar
em greve, dela participando o recorrido que, juntamente com os outros policiais militares que
depois foram punidos com exclusão, assinou um manifesto encaminhado ao Governador do
Estado exigindo o aumento salarial;
d) a reivindicação da categoria tinha natureza político-salarial,
mas, como o Chefe do Executivo estadual não desejava a negociação, aproveitou toda a
celeuma política nacional e, mesmo sabendo que os policiais estavam desarmados, enviou
telegrama ao Ministro da Justiça informando que "os sargentos da Polícia Militar, sublevados
pela política partidária, todos bem armados com os seus soldados, estavam em greve
atemorizando a população, inclusive ameaçando de derrubá-lo do governo";
e) Acreditando na mensagem do Governador, o Ministro da
Justiça determinou ao Ministro da Guerra que utilizasse as forças federais para tomar o
Quartel da Polícia Militar em Natal/RN, e, em caso de resistência, bombardeando-o e
tomando-o de assalto;
f) os milicianos se entregaram pacificamente.
A partir desse relato, o agravado salienta que de um ato
político-salarial, o Governador do Estado, em meio à crise política nacional que culminou no
golpe militar, transformou-o em ato exclusivamente político, aproveitando a conjuntura
nacional de instabilidade política para afirmar que o movimento grevista dos sargentos tinha
natureza político-partidária, cujo intuito seria destituí-lo do Poder Executivo estadual.
Aduz, ainda, que o Executivo estadual, pretendendo punir os
signatários do memorial que continha exigências contra o Estado determinou a instauração de
Inquérito Policial Militar - IPM totalmente viciado, sem conceder aos acusados a ampla
defesa e o contraditório. Informa que o STM determinou a remessa do IPM para a Justiça
Comum estadual, onde o processo ficou paralisado devido às seqüências de arguições de
suspeição por parte dos Juízes e Promotores da época, que não se dobravam à pressão
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política.
Salienta que o Governador do Estado se apossou do processo e
decidiu por contra própria pela exclusão dos praças, sem o devido processo legal, poucos dias
antes do golpe político-militar de 1964. Diz que os motivos eram os mais estapafúrdios e
imorais, como no caso do Sargento Cícero Martins de Castro, que foi excluído porque tinha
casado sem autorização do comando, porém o mesmo era solteiro, vindo a contrair
matrimônio somente em 1982, conforme testemunho de fl. 98.
Registra que, depois de tudo, como era típico das decisões
políticas da época da ditadura, sumiram com o Inquérito Policial Militar e o Processo
Criminal, sem deixar vestígios, conforme Certidão de fls. 91, restando apenas o Boletim
Diário de fls. 21/23, que não possui nenhum respaldo legal, porquanto a conclusão foi tomada
sem o devido processo legal e por motivação exclusivamente política.
Com isso, cita decisão desta Corte em lide assemelhada e
defende que o presente caso se subsume perfeitamente aos ditames do art. 1º, inciso V, da Lei
nº 10.559/02, que prevê o regime do anistiado político para o servidor público que aderiu à
greve, inclusive aquele que trabalhava em atividade essencial de interesse da segurança
pública.
Ao final, requer que seja negado provimento à apelação,
mantendo-se incólume a sentença.
Junta documentos de fls. 131/138.
Instado a se manifestar, o 12º Procurador de Justiça, em
substituição à 15ª Procuradora de Justiça, opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, na medida em que o ato administrativo atacado teve caráter exclusivamente político
e todo o procedimento que culminou na exclusão do apelado foi eivado de vícios insanáveis.
É o que importa relatar.

VOTO
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Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
presente recurso.
Inicialmente, cumpre tecer breves considerações a respeito dos
fatos contidos nestes autos.
Ao que se vê dos autos, o autor foi expulso da Polícia Militar do
Estado do Rio Grande do Norte, em 14 de fevereiro de 1964, em razão da impossibilidade de
concessão de reengajamento ao soldado que tenha casado antes do tempo regulamentar, sem
permissão legal, tudo com base na letra "b", do art. 11, da Lei nº 2.660, de 16 de setembro de
1955.
Pretende, por meio da presente ação, reintegrar-se nas fileiras da
Corporação invocando a anistia.
Pois bem. O Regime Militar teve início em 1964 e se estendeu
até 1985, período no qual foram realizados atos arbitrários pela Administração Pública,
cometidos com abuso de poder e em desrespeito aos direitos humanos. No intuito de
reparar os equívocos cometidos foi editada a Lei de Anistia em 1979 (Lei nº 6.683/1979),
concedendo a condição de anistiado àqueles que sofreram crimes de qualquer natureza
relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.
O legislador constituinte também tratou da matéria quando no
art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, previu a concessão de “anistia
aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da
Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política,
por atos de exceções, institucionais ou complementares...”.
Posteriormente, o legislador infraconstitucional editou a Lei nº
10.559/2002 para regulamentar o referido art. 8º do ADCT e instituir finalmente o regime do
anistiado político, contemplando, assim, todos aqueles que foram punidos por motivação
exclusivamente política no período entre 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação
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da Constituição, limites temporais que coincidem com os dias de promulgação das duas
constituições mais democráticas do país, a de 1946 e a de 1988.
Como se observa, a anistia constitucional foi concedida aos
punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, e aos servidores civis ou
empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente
política.
No caso concreto, muito embora possa aparentar que o
fundamento da exclusão do apelado tenha sido resultado de punição disciplinar devidamente
prevista em Lei, o que se verifica é que a sua expulsão foi um verdadeiro ato de exceção, em
face de sua motivação política, a justificar a condição de anistiado atribuída ao militar e a
concessão dos benefícios correlatos.
Verifica-se dos autos que os participantes do movimento grevista
foram punidos com base na impossibilidade de concessão de reengajamento ao soldado que
tenha casado antes do tempo regulamentar, sem permissão legal, quando, na verdade, alguns
deles, como é o caso da testemunha Cícero Martins de Castro (fl. 98), nem eram casados à
época. Confira-se trechos do referido depoimento:

" (...) Que o autor da ação, Senhor Rubens, foi excluído da
polícia militar no mesmo boletim em que o depoente também foi,
que o motivo da exclusão foi a participação do movimento
grevista ocorrido (...). Que 11 (onze) policiais militares foram
excluídos com o fim do movimento grevista, e um assistente
social; QUE a exclusão do depoente constante no item 03 no
doc. de fl. 82 dos autos, teve por motivação o fato de ter casado
sem permissão do comando, sendo que era solteiro na época,
vindo a casar somente no ano de 1982, na cidade do Rio de
Janeiro".
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Acerca da motivação do ato administrativo questionado,
importante a observação feita pela douto Procurador de Justiça (fl. 144):

"Mesmo considerando que o apelado era casado, e que o
casamento deste deu-se dentro do prazo regulamentar, que era
de 3 anos, este fato só veio a ser reclamado em 1964, mais de 4
anos depois do matrimônio, conforme consta à fl. 14. (...)
Na hipótese dos autos, tem-se que o Comandante da Corporação
a qual pertencia o apelado, participou dos festejos do casamento
deste (fls. 62), conhecendo, portanto, do fato e do tempo em que
poderia ter levantado a matéria que ensejaria a aplicação de
punição disciplinar, porém, não o fez. Com efeito, operou-se a
preclusão do ato administrativo."

De fato, o Estado do Rio Grande do Norte tentou revestir o ato de
exclusão de legalidade, porém as provas dos autos são claras, sobretudo os depoimentos
colhidos durante a instrução, no sentido de que a motivação da exclusão foi exclusivamente
política, com total parcialidade do Governador que julgou o caso.
A Lei Federal nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, que
regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe, em seu art.
1º, incisos I, II, e III, que:

"O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes
direitos: declaração da condição de anistiado político;
reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação
única ou em prestação mensal, permanente e continuada,
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asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas
condições estabelecidas no caput e nos §§ 1º e 5º do art. 8º do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e contagem,
para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político
esteve

compelido

ao

afastamento

de

suas

atividades

profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de
punição, por motivo exclusivamente político, vedada a exigência
de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias".

O ato administrativo de exclusão do apelado do seu cargo
público, por motivo exclusivamente político, é nulo de pleno direito, pois não revestido
com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do
disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Vale lembrar que a Constituição da República (art. 5º, incisos
LIV e LV) consagrou também no âmbito administrativo, os princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. A defesa, conforme lição de Hely Lopes Meirelles,
constitui “garantia constitucional de todo acusado, em processo judicial ou administrativo
(art. 5º, LV), e compreende a ciência do acusado, a vista dos autos na repartição, a
oportunidade para oferecimento de contestação e provas, a inquirição e reperguntas de
testemunhas e a observância do devido processo legal.(...) Processo administrativo sem
oportunidade de ampla defesa ou com defesa cerceada é nulo.”1
A esse propósito, necessário não perder de vista a posição que a
jurisprudência desta Corte vem assumindo diante de caso análogo, conforme se depreende da
ementa abaixo transcrita:
" EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
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EMBARGOS

INFRINGENTES.

EXPULSÃO

DA

CORPORAÇÃO. ANISTIA. PUNIÇÃO POLÍTICA. ARTIGO 11,
ALÍNEA 'D', DA LEI Nº 2.660/55. RECURSO CONCEDIDO.
ACÓRDÃO REFORMADO.
I – Nos casos em que o voto vencido não for acostado aos autos,
os embargos infringentes devem analisar a matéria discutida, na
apelação, em sua totalidade.
II – A anistia deve ser concedida quando a exclusão de agente
efetivo do Quadro da Polícia Militar se der por motivos
políticos.
III – Recurso provido". (TJRN, Embargos Infringentes nº
2001.002506-5, Tribunal Pleno,Relator Desembargador ÍTALO
PINHEIRO, DJe 30/11/2002). Destaques acrescidos.
Diante de tais considerações, resta evidenciado que o ato
responsável pela exclusão do apelado contrariou princípios constitucionais que regem a
atividade administrativa, previstos no art. 37, caput, c/c o art. 93, inciso X, da Constituição da
República, bem desobedeceu o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CF) e, ainda, tal
situação se enquadra perfeitamente ao artigo 8º do ADCT da CF/88 e aos diplomas
legislativos que tratam da matéria (Lei nº 6.683/79 e Lei nº 10.559/2002).
Por tais fundamentos, em consonância com o parecer do 12º
Procurador de Justiça, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
Natal, 23 de novembro de 2010.

1

Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª Ed. 2006, Ed. Malheiros
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Desembargador AMAURY MOURA SOBRINHO
Presidente/Relator

Doutora BRANCA MEDEIROS MARIZ
7ª Procuradora de Justiça
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