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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

Não é possível exibir esta imagem.

Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, Relator do Recurso 

Extraordinário nº 817.338/DF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A União, neste ato representada, com fundamento no artigo 131 da 

Constituição da República, pela Secretária-Geral de Contencioso1 da Advocacia-

Geral da União, vem, respeitosamente, apresentar  

CONTRARRAZÕES 

 
1Art. 4º, III, da Lei Complementar nº 73/1993; Portaria de delegação nº 476, de 16 de maio de 2007 (DOU de 17 de 
maio de 2007)  
 



 

 
RE nº 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli                                                                                                       2 

aos embargos de declaração opostos por Nemis da Rocha (Doc 340), pelas razões a 

seguir expostas.  

I – DO CASO DOS AUTOS 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Nemis da Rocha em 

face de acórdão proferido pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal, que, 

apreciando o tema 839 da repercussão geral, por maioria, deu provimento aos 

recursos extraordinários da União e do Ministério Público Federal para, reformando 

o acordão impugnado, denegar a segurança ao impetrante, ora embargante, nos 

termos do voto do MIN. REL. DIAS TOFFOLI. Ementa in verbis: 

Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito 
Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de 
autotutela da administração pública. Decadência. Não 
ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo 
legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º 
do ADCT. Não comprovação de ato com motivação 
exclusivamente política. Inexistência de inobservância do 
princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários 
providos, com fixação de tese.  

1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como 
os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles 
militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento 
de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a 
exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com 
fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o 
tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).  

2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa 
impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar 
determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça 
do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer 
tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento 
administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé 
do beneficiário.  

3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser 
consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 
54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das 
regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. 
Precedentes. 

4. Recursos extraordinários providos.  
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5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de 
autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de 
concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 
nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 
de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com 
motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, 
em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não 
devolução das verbas já recebidas.” 

O embargante pugna pela concessão liminar de efeitos suspensivos aos 

aclaratórios e, ao fim, pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes e com 

modulação de efeitos, a fim de que sejam previstas “regras que garantam ao 

Embargante e aos anistiados, com mais de 70 (setenta) anos, além das pensionistas, 

com mais de 60 (sessenta) anos, atingidos pela decisão em comento, a preservação, 

até o final de suas vidas, do recebimento da prestação mensal, permanente e 

continuada, assim como o direito ao uso dos hospitais da Aeronáutica, sendo-lhes 

subtraídos apenas os direitos aos valores retroativos, apontados, pelo MPF, em 

quantia aproximada a R$500.000,00 (sic)(quinhentos milhões de reais, 

unitariamente”. 

Destaca-se que, após a oposição dos embargos de declaração, não foi 

aberta vista às partes embargadas (União e Ministério Público Federal) para a 

apresentação de suas respostas. Ou seja, a União não foi intimada para apresentar 

contrarrazões. 

O feito, no entanto, já foi incluído na pauta virtual do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, com início de julgamento dos embargos de declaração 

em 29/10/2021. 

Tendo em vista a premência do julgamento e a relevância da matéria 

ora em análise, vem a União apresentar espontaneamente suas contrarrazões, 

requerendo preliminarmente o não conhecimento dos aclaratórios e, no mérito, a 

total improcedência dos pedidos, consoante as razões a seguir expostas. 

II – DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO 
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Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente 

são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material manifesto. 

Esse Supremo Tribunal Federal possui o pacífico entendimento de que 

“Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a 

pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, 

contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (Rcl nº 

15.243 AgR-ED, REL. MIN. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 31/08/2020). 

No mesmo sentido: Rcl nº 40.684 MC-ED, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, 

decisão monocrática, DJe 24/09/2020; Rcl nº 36.301 AgR-ED, REL. MIN. MARCO 

AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 24/08/2020; RE nº 852.475, REL. MIN. EDSON 

FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 11/11/2019; RE nº 547.063- ED, REL. MIN. DIAS 

TOFFOLI, Primeira Turma DJe 27.10.11, dentre tantos outros precedentes. 

Os restritos limites dos aclaratórios não permitem novo julgamento da 

causa, nem tem o recurso a finalidade de pura e simplesmente revisar ou anular 

decisões judiciais. Portanto, não constituem a via processual adequada para a 

reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos modificativos, salvo em 

situações excepcionais e uma vez comprovada a existência de vício real apto a alterar 

o resultado do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine. 

No presente feito, todos os argumentos sustentados pelo embargante já 

foram suficientemente enfrentados por esse Supremo Tribunal Federal nos votos que 

precederam a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “No exercício de seu 

poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão 

de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo 

Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se 

comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, 
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assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo 

legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 

 Observa-se que, para fundamentar sua pretensão, a parte embargante 

utiliza trechos do voto do MIN. EDSON FACHIN, que restou vencido no julgamento 

de mérito deste RE nº 817.338. 

 Por maioria, prevaleceu o voto MIN. REL. DIAS TOFFOLI, no qual 

restou expressamente consignado que a Constituição Federal, no art. 8º do ADCT, 

assim como os diplomas que versam sobre a anistia, “não contempla aqueles 

militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas 

atividades profissionais por atos de motivação política”, como se verifica na 

situação do embargante e dos demais ex-cabos da Aeronáutica que foram licenciados 

com único fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo 

legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/1964).  

 Com base na pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, o MIN. 

RELATOR, acompanhado pela maioria, afastou a alegação de decadência, uma vez 

que “situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas 

pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena 

de subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988”.  

Dessarte, nos termos do voto vencedor, essa Suprema Corte decidiu 

que, “diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de declaração de condição 

de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus 

próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança 

jurídica”. Veja-se trecho esclarecedor do acórdão: 

Verifico, assim, que a matéria em questão está inserida na ordem 
constitucional, sendo, por tal razão, insuscetível de decadência 
administrativa.  

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal também já assentou 
em julgados que a Portaria nº 1.104/64, por si, não constitui ato 
de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da 
ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de 
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exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de 
anistia política. Vide: 

(...) 

Desse modo, reconheço o poder-dever da administração pública 
de revisitar seus atos, em procedimento administrativo, com a 
observância do devido processo legal, como uma manifestação da 
obrigação de velar pela supremacia constitucional, princípio 
propulsor do Estado Democrático de Direito.  

É através do exercício da autotutela, nos casos de flagrante 
inconstitucionalidade, que a Administração Pública exerce seu dever 
de velar pelo princípio republicano. 

Portanto, entendo que o ato administrativo que declarou o 
recorrido anistiado político não é passível de convalidação pelo 
tempo, dada sua manifesta inconstitucionalidade, uma vez que 
viola frontalmente o art. 8º do ADCT. (Grifou-se) (Acórdão, fl. 31) 

Quanto à situação específica do caso paradigma, o MIN. LUIZ FUX, 

acompanhando o MIN. RELATOR, revelou pormenorizadamente a evidente 

desconformidade do ato anistiador com o art. 8º do ADCT, notadamente diante 

da inexistência de motivação política no licenciamento do ex-cabo: 

In casu, segundo informa a Procuradoria Geral da República, o 
Recorrido foi incorporado na Força Aérea como Soldado em 
1º/10/1964 e foi licenciado em 10/10/1972, ao completar 8 (oito) 
anos de tempo de serviço militar.  

Por ter ingressado na Força Aérea apenas onze dias antes da edição 
da Portaria 1.104/64, fica evidenciado que a edição da Portaria não 
consistiu em ato de exceção de motivação exclusivamente política, 
sobretudo para o Recorrido, vez que sequer haveria tempo hábil de 
a Administração editar o ato em resposta a uma postura considerada 
reprovável do cabo. 

Some-se que, de acordo com a Portaria 1.104/1964, o período de 
permanência obrigatória, contado a partir da inclusão nas fileiras da 
FAB, poderia ser prorrogado por períodos de dois anos 
sucessivamente até o limite máximo de oito anos de efetivo serviço. 
As prorrogações, que podem ser concedidas a requerimento do 
interessado ou não, têm como condição básica o “bom 
comportamento militar e civil, avaliados de acôrdo com a 
regulamentação e disposição em vigor”. Confira-se: 

(...) 

A inexistência de qualquer motivação política no licenciamento do 
militar se verifica, ainda, nas sucessivas oportunidades em que seus 
superiores poderiam ter evitado a prorrogação e não o fizeram. Mais 
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ainda: se o tempo de serviço do Recorrido se deu quase 
integralmente na vigência da Portaria 1.104/64 e houve sucessivas 
prorrogações até o limite de oito ano, a Força Aérea Brasileira 
reiteradamente atestou seu espírito militar e seu bom 
comportamento militar e civil. 

Diante desse panorama, não se vislumbra, à luz do caso concreto, 
base de confiança suficiente para restringir o exercício da autotutela 
administrativa diante da inconstitucionalidade do enquadramento da 
Portaria 1.104/64 como ato de motivação exclusivamente política. 
(Acórdão, fl. 138) 

Dessa forma, revelada a ausência de qualquer vício no acórdão 

embargado, os aclaratórios ora em análise não merecem ser acolhidos. 

III – DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE E DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO 

  O embargante requer a modulação dos efeitos da decisão, nos termos 

do art. 927, § 3º, do CPC, sob a alegação de que teria sido supostamente surpreendido 

por “radical mudança de jurisprudência”, quando possuía “legítima confiança na 

consumação da decadência quinquenal, reconhecida em inúmeros precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, devidamente avalizados por acórdãos dessa Egrégia 

Suprema Corte (...)”. 

Ao contrário do que se sustenta, é possível extrair do voto do MIN. REL., 

DIAS TOFFOLI, que o resultado do julgamento de mérito deste RE nº 817.338, na 

verdade, coaduna-se com a consolidada jurisprudência desse Supremo 

Tribunal Federal “no sentido de que o poder-dever de autotutela autoriza a 

Administração a proceder à revisão da condição de anistiado político, não havendo 

que se falar em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou em violação de 

direito líquido e certo”. 

O MIN. RELATOR destacou em seu voto que essa Suprema Corte 

“firmou entendimento de que a ‘anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com base em 

legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por 

motivação política’. Esse é o teor da orientação que restou consubstanciada no 

enunciado nº 674 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal.  

Quanto à Súmula nº 674 desse STF, o MIN. DIAS TOFFOLI esclareceu 

que, “Embora o verbete se refira às situações de expulsão, sua razão de decidir 

alcança igualmente os militares que foram licenciados das Força Armadas em razão 

do implemento do tempo de serviço”. 

Além disso, restou consignado que “o Supremo Tribunal Federal 

também já assentou em julgados que a Portaria nº 1.104/64, por si, não constitui 

ato de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de 

motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a 

consequente concessão de anistia política”. 

O voto vencedor novamente se valeu da jurisprudência pacífica para 

afirmar que a possibilidade de revisão dos atos anistiadores inconstitucionais tem 

assento no poder de autotutela da Administração, em consonância com as Súmulas 

nº 346 e 473 dessa Suprema Corte, e “que situações de flagrante 

inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo 

decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de subversão das 

determinações insertas na Constituição Federal de 1988”. 

Por sua vez, acompanhando o MIN. RELATOR, O MIN. ALEXANDRE DE 

MORAES registrou que, quanto aos ex-Cabos que ingressaram na Força Aérea 

após a edição da Portaria n° 1.104-GM3/1964, essa Suprema Corte “consolidou 

o entendimento de que não têm direito à anistia política, haja vista que, por ser 

norma preexistente, não há que se falar em ato de exceção (RMS 25.642 AgR/DF, 

REL. MIN. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 7/8/2009; AI 743.993 AgR/RJ, 

REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013).” 
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O MIN. ALEXANDRE DE MORAES também afastou a alegação de 

decadência, reafirmando que a orientação jurisprudencial dessa Suprema Corte 

sedimentou-se no sentido de que o decurso do tempo não pode amparar 

situações de flagrante inconstitucionalidade, como a que ora se observa. Na 

mesma direção foram os votos do MINISTROS RICARDO LEWANDOWSKI, ROBERTO 

BARROSO e LUIZ FUX. 

Fica evidente, portanto, que o presente caso não trata da hipótese 

prevista no § 3º do art. 927 do CPC, mas da consolidação da compreensão 

constitucional desse STF a respeito tema analisado, o que se releva claramente dos 

fundamentos e dos diversos precedentes colacionados nos votos que formaram a 

corrente majoritária, dentro os quais: RMS 26.761/DF-AGR, REL. MIN. DIAS 

TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/09/2017; RE 31.062/DF-ED, REL. MIN. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/10/2014; MS Nº 30.016/DF-AGR, REL. MIN. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30/04/2014; MS Nº 29.265/DF-AGR, REL. MIN. ROSA 

WEBER, Primeira Turma, DJe 23/02/2017; MS Nº 28.279/DF, REL. MIN. ELLEN 

GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 29/4/2011; RMS/DF Nº 25.581, REL. MIN. CARLOS 

VELLOSO, Segunda Turma, DJ 16/12/2005; RMS Nº 25.692, REL. MIN. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, DJ 08/6/2010. 

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação do embargante 

quanto à suposta “omissão da necessária modulação dos efeitos da decisão 

embargada, pela aplicação do princípio da razoabilidade”. 

Vale ressaltar que, consoante consignado em diversos trechos do 

acórdão ora embargado, não há que se falar em segurança jurídica, legítima 

confiança ou direito adquirido quando diante de hipótese de patente 

inconstitucionalidade.  

Ou seja, “A edição de atos administrativos que preservem situações 

notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, 

não ostenta o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio 
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da proteção da confiança, nem tem o condão de restringir o poder da 

Administração de rever seus atos”, como bem pontuado pelo MIN. LUIZ FUX. 

Ademais, é possível observar que tanto o princípio da razoabilidade 

quanto à possibilidade de modulação de efeitos da decisão já foram devidamente 

considerados no julgamento de mérito deste paradigma, em especial, quando o MIN. 

REL., DIAS TOFFOLI, agregou ao seu voto a proposição do MIN. RICARDO 

LEWANDOWSKI acerca da não devolução das verbas já recebidas pelos ex-cabos: 

Analisei uma proposta feita no voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski e, desde logo, já deixo claro que, na eventualidade de 
ser dado provimento aos recursos da União e do Ministério Público, 
não haverá a devolução das verbas já recebidas pelos anistiados.  

Então, inicio, retomando o julgamento, dizendo que acolho essa 
proposição feita pelo Ministro Ricardo Lewandowski e a agrego ao 
final de minha tese, para que, além de se respeitar uma eventual 
declaração de nulidade ou de anulação das concessões de anistia, 
seja respeitado o devido processo legal, ou seja, só com o devido 
processo legal. Acrescento à tese, também, que não poderá a União 
pedir a devolução daquelas verbas já percebidas. (Acórdão, fl. 120) 

Assim, uma vez que foi assegurada a não restituição dos valores já 

percebidos, descabe o pedido de modulação dos efeitos da decisão, sob pena da 

perpetuação do pagamento da prestação mensal aos ex-cabos da Força Aérea 

Brasileira representar, na prática, o esvaziamento da possibilidade de serem 

revistos/anulados os atos anistiadores flagrantemente inconstitucionais, em 

desrespeito ao que restou decidido no julgamento de mérito deste paradigma. 

Registre-se, nas palavras do MIN. ROBERTO BARROSO, que “Aqui não é 

uma questão de opção politicamente correta, é uma opção pelo correto. Se foi 

perseguido político, tem todo o direito a receber a anistia e, se não foi, não tem 

direito, porque dinheiro que sai da União para pagar qualquer benefício indevido 

é dinheiro que não vai para o lugar certo, para fazer as coisas certas para quem 

precisa. Portanto, não é uma questão de ser mais generoso ou menos generoso, é 

uma questão de se fazer justiça, inclusive justiça fiscal”. 
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IV – DO IMPACTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PEDIDO DE 

MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO 

  Não se pode olvidar o vultoso impacto financeiro que tem suportado os 

cofres públicos federais em razão das mais de 2.500 (duas mil e quinhentas) anistias 

concedidas aos ex-cabos da FAB ao arrepio da Constituição Federal, conforme bem 

observado no julgamento de mérito deste RE nº 817.338. 

  Em manifestação, o MIN. LUIZ FUX destacou a necessidade de ser 

revista a legitimidade constitucional das anistias concedidas com base tão somente 

Portaria nº 1.104-GM3/1964, “porque isso gera, evidentemente, despesas para os 

cofres públicos”. O eminente julgador ainda afirmou que, desde que integrava o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, era público e notório que existiam de 

“indenizações milionárias inoficiosas”. Por fim, em seu voto, consignou que a 

continuidade do desembolso mensal milionário para o pagamento de anistias a 

quem não faz jus, representaria “a perpetuação de ato manifestamente 

inconstitucional”. Veja-se os seguintes trechos do acórdão: 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Por outro lado, Vossa 
Excelência traz esses adminículos muito importantes, ou seja, a 
Administração Pública pretende rever porque - já no STJ era 
público e notório -, em alguns casos, inúmeros casos, eram 
extravagantes. Havia indenizações milionárias inoficiosas, o que 
também começou a chamar a atenção do STJ, no momento em que 
eu estava já de saída. 

(...) 

Então, vejam o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, 
recentemente, teve uma atitude de mitigação desses instrumentos 
que criam um subterfúgio para que não se analise a questão de 
mérito: não pode rever porque houve a decadência. Não! Vamos 
rever para verificar se foi legítima essa anistia, porque isso gera, 
evidentemente, despesas para os cofres públicos. O que não se 
quer é rever, no indício de que se sabe que muitas anistias foram 
concedidas ao arrepio da Constituição Federal. Foi a essa conclusão 
que eu cheguei, analisando todos os votos dos eminentes Pares. 

(Acórdão, fls. 121 e 122) 
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Nesse passo, escorreito o 
Enunciado 01/2019 da Comissão de Anistia ao dispor que “a 
aplicação da Portaria nº 1.104/GM3/1964, para fins de 
licenciamento de militares da Aeronáutica, não é fundamento 
suficiente para o reconhecimento da anistia política”.  

Realmente, não seria razoável imaginar o contrário. Caso 
votássemos no sentido da redução da eficácia normativa do texto 
constitucional e a consequente aplicação do prazo decadencial 
no caso sub examine, e anuíssemos com o desembolso mensal 
milionário para pagamento de anistias a quem não faz jus, 
aprovaríamos a perpetuação de ato manifestamente 
inconstitucional. (Grifou-se) (Acórdão, fl. 144)  

  Em agosto de 2019, por ocasião do julgamento de mérito deste 

paradigma de repercussão geral, a União informou, em memoriais, que a folha 

mensal de pagamento referente às anistias políticas concedidas com base na 

Portaria nº 1.104-GM3/1964 é superior a R$ 31 MILHÕES. Informou também 

que, até aquele momento, a Força Aérea Brasileira já havia desembolsado quase R$ 

4 BILHÕES a título de reparações econômicas em decorrência dessas anistias 

(Ofício nº 25/AJU/21391, em anexo). 

  O que pretende, então, o embargante, não obstante ter prevalecido a 

possibilidade de revisão dos referidos atos anistiadores, é que a União continue 

arcando com o pagamento de prestações mensais milionárias aos ex-cabos da FAB, 

perpetuando situação de flagrante inconstitucionalidade, em detrimento do 

erário federal e, em última análise, em prejuízo de toda a sociedade. 

  Como visto, o teor dos votos proferidos no julgamento de mérito deste 

RE nº 817.338 deixa evidente a improcedência do pedido de modulação de efeitos 

formulado nos aclaratórios. Nos termos do voto do MIN. ROBERTO BARROSO, vale 

mais uma vez registrar que “não é uma questão de ser mais generoso ou menos 

generoso, é uma questão de se fazer justiça, inclusive justiça fiscal”. 

V – DOS PROCEDIMENTOS DE REVISÃO DAS ANISTIAS 

  Não há dúvidas de que, neste tema 839 da repercussão geral, foi decido 
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por esse Supremo Tribunal Federal que o poder-dever da Administração Pública 

Federal de revisitar as anistias concedidas aos ex-cabos da Aeronáutica com 

fundamento na Portaria nº 1.104-GM3/1964 deve ser exercido em procedimento 

administrativo, com a observância do devido processo legal, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 

Nesse sentido, com fundamento na decisão desse Supremo Tribunal 

Federal neste Recurso Extraordinário nº 817.338, o Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos - MMFDH (pasta no âmbito da qual se insere, atualmente, 

a Comissão de Anistia) vem empreendendo todos os esforços para garantir a lisura 

necessária aos procedimentos de revisão das anistias. 

Em 16 de dezembro de 2019, foi editada pelo MMFDH a Portaria n° 

3.076, determinando a abertura dos procedimentos de revisão dos atos anistiadores 

fundamentadas na Portaria nº 1.104/GM3/1964, para a averiguação, caso a caso, do 

cumprimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão das anistias, 

com determinação expressa no sentido de que fossem rigorosamente observadas as 

regras contidas na Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito 

da Administração Pública Federal. 

Ocorre que, desde o seu início, os trabalhos de revisão legitimamente 

procedidos pela Administração Pública com o respaldo no que restou decido neste 

RE nº 817.338 vem sendo objeto de intensa judicialização, como se observa dos 

mais de 900 (novecentos) mandados de segurança impetrados por ex-cabos da 

FAB no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, além da Arguição de 

Descumprimento Preceito Fundamental nº 777, ajuizada  pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil perante esse Supremo Tribunal Federal. 

A fim de atender à ratio decidendi de decisões proferidas pelo STJ e de 

contribuir para a redução da litigiosidade que envolve o presente tema, o Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos editou a Instrução Normativa nº 2, 

de 29 de setembro de 2021, aprimorando o fluxo anterior e estabelecendo o novo 
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rito do processo administrativo de revisão das anistias, no qual se assegura, entre 

outras garantias, a produção de provas, o contraditório e a ampla defesa. 

Nesse sentido, ainda que não seja o escopo da discussão posta nos 

embargos de declaração, importa ressaltar a boa-fé e o empenho da Administração 

Pública Federal em dar efetivo cumprimento a todos os aspectos do acórdão de 

mérito proferido por essa Suprema Corte nestes autos, para que, respeitando sempre 

o devido processo legal, sejam revisitadas as concessões de anistias a ex-cabos da 

FAB que tem por único fundamento a Portaria nº 1.104/GM3/1964 e que, portanto, 

não encontram amparo na Constituição Federal (art. 8º do ADCT). 

VI – DOS PEDIDOS 

   Diante das razões acima expostas, pugna-se pelo não acolhimento dos 

embargos de declaração, considerando a ausência de omissão ou de qualquer outro 

vício no acórdão embargado, bem como pela total improcedência do pedido de 

modulação de efeitos.  

Nesses termos, pede deferimento. 

Brasília,       de outubro de 2021. 

 
 

IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE 
Secretária-Geral de Contencioso 

 
NATÁLIA DE ROSALMEIDA 

Advogada da União 

 



Brasília, 8 de agosto de 2019.

1.  

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO-GERAL DO PESSOAL

Ofício nº 25/AJU/21391
Protocolo COMAER nº 67400.011582/2019-36

Do ChEM do COMGEP
Ao Chefe da Consultoria Jurídica-Adjunta do Comando da Aeronáutica

Assunto: Processo n.º 0275033-38.2012.3.00.0000, RE 817.338. ANISTIA POLÍTICA.
EX-CABOS DA FAB. IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO.

Referência: Of n.º 57/COJAER/6741, de 7 de agosto de 2019, da COJAER.

1. Trata o presente expediente do Ofício n.º 57/COJAER/6741, de 7 de agosto de
2019, da COJAER, por intermédio do qual encaminha a cópia do Ofício n.º
00092/2019/DAE/DRG/SGCT/AGU, de 6 agosto de 2019, da Divisão de Repercussão Geral da
Advocacia-Geral da União, solicitando esclarecimentos a este ODS sobre o impacto
econômico-financeiro que o tema objeto do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 817.338
(tema 839) no STF   pode acarretar aos cofres públicos federais, com destaque aos
questionamentos abaixo especificados, respondidos na sequência:

1.1 Quantas anistias políticas concedidas com base na Portaria 1.104/GM3/1964
estão atualmente em vigor? Qual ao valor total da folha mensal de pagamentos de
anistiados políticos beneficiados por tal portaria?

R: A Força Aérea conta hoje com  anis2.525 (dois mil quinhentos e vinte e cinco)
tiados políticos que obtiveram essa condição porque foram excluídos da
Aeronáutica com base na Portaria 1.104/GM3/1964. A  defolha mensal
pagamentos de anistiados políticos é de  R$ 31.122.249,48 (trinta e um milhões
cento e vinte e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito
centavos).

1.2 Qual o valor já foi pago, até o momento, a título de reparações econômicas
retroativas previstas em anistias políticas concedidas com base na Portaria
1.104/GM3/1964? Qual o valor ainda é devido pela União referente às reparações
econômicas retroativas que não foram pagas?

R: Esclarece-se que, considerando o somatório das prestações mensais continuadas
ao longo de todo período, bem como os valores pagos retroativos referentes ao
acordo previsto na Lei n.º 11.354/06, chega-se ao montante de R$
3.911.425.070,42 (três bilhões, novecentos e onze milhões, quatrocentos e vinte

 dos quais e cinco mil, setenta reais e quarenta e dois centavos), R$
138.481.540,25 (centro e trinta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e um mil,

 referem-se ao Termo dequinhentos e quarenta reais e vinte e cinco reais)
Adesão previsto na supracitada Lei, isso porque, até o ano 2018, inexistia rubrica
específica para o adimplemento dos retroativos de anistia, e, muito embora no
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referido ano ter havido repasse de verba específica para esse fim, o COMGEP não
efetivou nenhum pagamento de retroativos, em razão da instabilidade jurídica
constante das decisões que determinavam o pagamento. No presente orçamento,
em que pese ter havido a informação do então Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão sobre repasse de verbas específicas para este fim, informo
que, até o presente momento, tais recursos não foram repassados ao Ministério da
Defesa, tampouco ao Comando da Aeronáutica. Atualmente, o montante devido
aos ex-Cabos anistiados políticos desta Força Aérea, a título de retroativos, supera
os R , apenas$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais)
considerados os valores nominais absolutos constantes das Portarias anistiadoras.
Registre-se que, se o valor referido vier a ser corrigido monetariamente, caso a
caso e ano a ano, com os indicativos do INPC, a quantia poderá chegar à casa de R

 No caso, se for aplicado o índice de$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais).
atualização monetária IPCA e, ainda, incidir juros compostos da ordem de 1% ao
mês, o valor poderá aproximar-se da casa dos R$ 13.000.000.000,00 (treze

.bilhões de reais)

1.3 É possível projetar para os próximos 5 ou 10 anos o impacto financeiro e
orçamentário que poderá decorrer de tese que vier a ser fixada em sentido
contrário à defesa da União, quanto às concessões de anistias políticas com base
na Portaria 1.104/GM3/64?

R: Nessa linha, em dez anos, considerando as prestações mensais, bem como o
montante devido aos Ex-Cabos a título de retroativo, o   impacto financeiro e
orçamentário decorrente de eventual decisão em sentido contrário à defesa da
União quanto às concessões de anistias políticas com base na Portaria
1.104/GM3/64 - em valores nominais - poderá atingir o total de R$
4.484.669.937,60 (quatro bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro milhões,
seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta

  Tratando-se de valores reais (acréscimo de juros, correção monetária ecentavos).
reajuste dos Soldos) chegaríamos, aproximadamente, ao montante de R$42.985.33

 (5.424,64 quarenta e dois bilhões, novecentos e oitenta e cinco milhões,
trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte quatro reais e sessenta e

).quatro centavos
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Maj Brig Ar LUIZ GUILHERME SILVEIRA DE MEDEIROS
ChEM do COMGEP

2. Segue, abaixo, uma tabela resumo com o impacto econômico-financeiro que o
tema objeto do processo em epígrafe poderá acarretar aos cofres públicos federais:

Questionamento Resposta

Anistias em vigor concedidas
com base na Portaria
1.104/GM3/1964

2.525 (dois mil quinhentos e vinte e cinco)

Folha mensal atual
R$ 31.122.249,48 (trinta e um milhões cento e vinte e
dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e
oito centavos).

Valores pagos a título de
retroativo a Ex-Cb com base
na Portaria 1.104/GM3/1964

Não houve

Valores devidos a título de
retroativo a Ex-Cb com base
na Portaria 1.104/GM3/1964

Valor nominal Valor corrigido

R$750.000.000,00 R$13.000.000.000.00

Projeção próximos 10 anos

Valor nominal Valor corrigido

R$ 4.484.669.937,60 R$42.985.335.424,64

 3. Sendo o que cabia a este ODS informar, por ora, colocamo-nos à disposição para
quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
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