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DIREITO ADMINISTRATIVO
ANISTIA POLÍTICA
Súmula 624-STJ: É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica
da Lei nº 10.559/2002 (Lei da Anistia Política).
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi vítima de intensa perseguição política praticada pelo governo federal durante a época da ditadura
militar instalada no Brasil em 1964.
O art. 8º do ADCT concede anistia política a pessoas que foram prejudicadas por perseguições decorrentes
de motivação política no período de 18/09/1946 até a data de promulgação da CF/88.
Há previsão também de que o anistiado receba uma reparação de natureza econômica, a ser paga pela
União, em alguns casos nos quais fique demonstrado que ele sofreu prejuízos em sua atividade laboral.
A Lei nº 10.559/2002 regulamentou o art. 8º do ADCT e a concessão dessa reparação econômica para os
anistiados. Veja:
ADCT
Art. 8º. 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 motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos 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 promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as
características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados
os respectivos regimes jurídicos.
Lei nº 10.559/2002
Art. 1º O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
I - declaração da condição de anistiado político;
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal,
permanente e continuada, 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;
(...)
Art. 3º A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1º desta Lei, nas condições
estabelecidas no caput do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, correrá à
conta do Tesouro Nacional.
(...)
Art. 4º A reparação econômica em prestação única consistirá no pagamento de trinta salários
mínimos por ano de punição e será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar
vínculos com a atividade laboral.
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(...)
Art. 5º A reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, nos termos do art.
8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será assegurada aos anistiados políticos que
comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em
prestação única.
(...)
Art. 6º O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que
o anistiado político receberia se na ativa estivesse, (...)
João requereu e recebeu, administrativamente, a reparação econômica prevista na Lei nº 10.559/2002
(Lei de Anistia).
Ocorre que, depois disso, já em 2014, ele ajuizou ação de compensação por danos morais contra a União
pedindo indenização extrapatrimonial pelos sofrimentos que passou neste período.
A pretensão em tela está prescrita?
NÃO.
As ações de indenização por danos morais decorrentes de perseguição, tortura e prisão, por motivos
políticos, durante o regime militar, são imprescritíveis. Para esses casos, não se aplica o prazo prescricional
de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.374.376-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/6/2013 (Info 523).
O STJ concluiu que tais demandas são imprescritíveis porque se referem a um período (regime militar) em
que a ordem jurídica foi desconsiderada, com legislação de exceção, tendo havido, sem dúvida,
incontáveis abusos e violações dos direitos fundamentais, mormente do direito à dignidade da pessoa
humana (AgRg no Ag 1391062/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011).
É possível que o anistiado político pleiteie judicialmente indenização por danos morais mesmo já tendo
recebido administrativamente a reparação econômica da Lei nº 10.559/2002?
SIM. É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei nº 10.559/2002
(Lei da Anistia Política).
Assim, o anistiado político que obteve, na via administrativa, a reparação econômica prevista na Lei nº
10.559/2002 não está impedido de pleitear, na esfera judicial, indenização por danos morais pelo mesmo
episódio político.
A Lei nº 10.559/2002, em seu art. 16, prevê o seguinte:
Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou
constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização
com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável.
Esse dispositivo pode dar a impressão de que seria proibida a acumulação da reparação econômica com a
indenização por danos morais. Contudo, não foi esta a interpretação dada pelo STJ.
Segundo entendeu o Tribunal, o art. 16 é um comando dirigido, antes e unicamente, à Administração
Pública, e não à jurisdição. Em outras palavras, esse dispositivo proíbe que o Poder Público pague,
administrativamente, a reparação econômica cumulada com outros pagamentos, benefícios ou
indenização.
Além disso, a reparação econômica prevista na Lei nº 10.559/2002 não tem por objetivo indenizar danos
morais.
O art. 8º do ADCT determina que seja paga reparação econômica para aquelas pessoas que sofreram
prejuízos na sua esfera profissional e, por consequência, patrimonial. A Lei nº 10.559/2002, ao
regulamentar o art. 8º do ADCT, restringiu-se a estipular os direitos profissionais do anistiado político e
suas repercussões econômicas. Analisando os arts. 4º e 5º da Lei, fica ainda mais claro que essa reparação
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econômica tem natureza patrimonial e se destina a compensar o anistiado pelo fato de ele não mais ter
podido exercer suas atividades laborais.
Desse modo, o recebimento da reparação econômica de que trata a Lei nº 10.559/2002 não exclui, por si
só, o direito de o anistiado buscar na via judicial, em ação autônoma e distinta, a reparação dos danos
morais que tenha sofrido em decorrência da mesma perseguição política geradora da anterior reparação
administrativa (art. 5º, V e X, da CF/88), pois distintos se revelam os fundamentos que amparam cada uma
dessas situações.
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