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   ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA E NACIONALISTA DE MILITARES 

(ADNAM), devidamente qualificada nos autos, vem, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, por meio de seus advogados, com base no artigo 1.022, I, do 

Código de Processo Civil, opor segundos 

 

E M B A R G O S   D E   D E C L A R A Ç Ã O 

 

em face do v. acórdão de fls. (peça 626), que rejeitou os primeiros embargos de 

declaração, opostos em face do acórdão que julgou o Recurso Extraordinário 

817.338. 
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1. CONTRADIÇÃO 

O v. acórdão ora embargado (peça 626) entendeu que o 

resultado do julgamento do RE 817.338 (Tese 839 da Repercussão Geral) não gerou 

alteração da jurisprudência dominante do Egr. Supremo Tribunal Federal. 

O voto vencedor assim dispôs: 

“Melhor sorte não assiste aos embargantes Nêmis da Rocha e 
ADNAM quanto ao argumento de que o acórdão teria sido omisso 
em não modular os efeitos temporais da decisão ante a mudança de 
entendimento desta Corte sobre a questão. Isso porque, até o 
julgamento em sede de repercussão geral do presente recurso 
extraordinário (representativo do Tema 839), não havia posição 
firme do Tribunal a respeito do tema” (grifo aditado). 

Entretanto, conforme se observa a seguir, o aludido julgamento 

implicou notória ruptura com consolidada jurisprudência sobre a matéria. 

Em 2014, no julgamento do RE 784.731 AgR terceiro, a Segunda 

Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, manteve a anistia por 

entender que o prazo decadencial para revisão do ato administrativo era aplicável 

e havia se consumado em caso idêntico ao presente. Observe-se o trecho a seguir: 

“Portanto, diversamente do que afirmado pela Agravante, tem-se 
que este Supremo Tribunal admite a incidência do prazo decadencial 
de cinco anos para a instauração dos procedimentos que visem 
anular atos administrativos, salvo comprovada má-fé do interessado, 
a ser apurada em procedimento próprio, circunstância que eximirá a 
Administração da observância do prazo legal”. (STF. Segunda Turma. 
RE 784731 AgR-terceiro. DJ de 23.05.2014).  

O mesmo entendimento foi consagrado pelo Supremo Tribunal 

Federal, por unanimidade, no RE 795.061 AgR, a seguir:  

“De resto, consoante expresso na decisão agravada, esta Corte 
admite a incidência do prazo decadencial de cinco anos (art. 54 da 
Lei nº 9.784/99) para a instauração dos procedimentos que visem 
anular atos administrativos, salvo comprovada má-fé do interessado, 
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o que, consoante o acórdão prolatado na Corte de origem, não 
ocorre no caso dos autos”. (RE 795.061 AgR. Primeira Turma. DJ de 
07.10.2014) 

Em 2015, foi julgado o RE 795.061 AgR, com resultado unânime: 

“Consoante afirmado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal 
Federal admite a incidência do prazo decadencial de cinco anos, 
previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, para a instauração dos 
procedimentos que visem anular atos de anistia, salvo comprovada 
má-fé do interessado, a ser apurada em procedimento próprio, 
circunstância que eximirá a Administração da observância do prazo 
legal”. (RE 795.061 AgR. Primeira Turma. DJ de 15.06.2015) 

Em 2016, ao julgar o RMS 31.841, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu, por unanimidade, que a anistia de cabo da Aeronáutica que ingressou 

antes da Portaria 1.104/64 deveria ser mantida, em razão da decadência para a 

revisão do ato administrativo. Entendeu que não se tratava de 

inconstitucionalidade, mas de nova interpretação administrativa, insuficiente para 

afastar a convalidação do ato pelo tempo. Segue transcrito eloquente trecho do 

voto condutor do acordão: 

“Nem se há de afirmar que o ato não é passível de convalidação 
pelo tempo, dada a sua incompatibilidade com a Constituição. A 
uma, porque a jurisprudência desta Casa apenas excepciona o 
transcurso do prazo decadencial em hipóteses de flagrante 
inconstitucionalidade, e não é disso que se trata nos presentes 
autos. De fato, da farta documentação trazida aos autos, 
depreende-se que houve no âmbito administrativo intensos 
debates, de 2003 a 2011, acerca da efetiva natureza da Portaria nº 
1.104/1964, a qual primeiramente foi considerada como ato de 
exceção de motivação exclusivamente política, época na qual foi 
concedida a anistia ao Impetrante, e posteriormente passou-se a 
exigir provas complementares para o reconhecimento da condição 
de anistiado aos requerentes, considerando-se insuficiente a 
simples referência ao ato normativo editado no contexto do 
governo militar.  

Assim sendo, não se trata de inconstitucionalidade da concessão da 
anistia, mas sim de nova interpretação acerca de atos normativos e 



 
 

 4/6

fatos aptos ao reconhecimento do efetivo enquadramento como 
anistiado político. 

E, a duas, o conceito de motivação política foi remetido pelo artigo 
8º do ADCT à legislação regulamentadora, qual seja, a Lei nº 
10.559/2002, a qual expressamente, em seu artigo 2º, inciso XI, 
reconhece que aqueles que foram licenciados em decorrência de 
atos expedidos com motivação política.  

A questão, no fundo, refere-se a erro da Administração, em 
decorrência de nova interpretação conferida a fatos ocorridos em 
1964. Logo, em não se tratando de inconstitucionalidade flagrante, 
não há que se cogitar da impossibilidade de configuração da 
decadência administrativa no caso em tela.  

Diante do exposto, em se considerando inexistir medida 
administrativa impugnadora do ato de concessão de anistia ao 
Impetrante, antes da Portaria Interministerial nº 134/2011, bem 
como por ter restado expressamente afastado eventual agir de má-
fé por parte do anistiado, ocorreu a decadência do direito da 
Administração de anular o ato administrativo que reconheceu a 
condição de anistiado político ao Impetrante, ato este que foi 
publicado em novembro de 2003, tendo transcorrido, portanto, 
mais de cinco anos entre ele e a Portaria que deflagrou o processo 
administrativo de revisão da anistia.  

Em conclusão, o voto é pelo provimento do recurso ordinário, com 
o restabelecimento da anistia política.” (STF. Primeira Turma. RMS 
31.841. DJ de 20.09.2016) 

Em 2018, a Segunda Turma, por unanimidade, julgou o RMS 

31.853, ocasião em que também manteve a anistia, em razão da decadência, 

considerando que houve simples mudança de entendimento da Administração 

Pública, incomparável com inconstitucionalidade (STF. Segunda Turma. RMS 31.853. 

DJe de 22.08.2018). 

Como demonstrado, entre 2014 e 2018, todos os ministros do 

Supremo Tribunal Federal acolheram a tese de que o prazo decadencial para revisão 

do ato administrativo (artigo 54 da Lei nº 9.784/1999) se aplicava às anistias dos 

cabos da Força Aérea Brasileira. 
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Apenas no ano de 2019, por ocasião do julgamento do presente 

feito, o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência: o que se considerava 

mudança de entendimento da Administração Pública passou a ser considerado 

flagrante inconstitucionalidade, de modo a afastar a aplicação do artigo 54 da Lei 

9.784/99. 

O v. acórdão embargado contradiz-se ao afirmar que “não havia 

posição firme do Tribunal a respeito do tema”, quando na realidade havia posição 

consolidada pelo Supremo entre os anos de 2014 e 2018, com votos de todos os 

ministros então integrantes da Corte. A jurisprudência foi alterada em 2019. 

O voto vencido do eminente Ministro Edson Fachin aponta essa 

contradição, conforme reprodução abaixo: 

“Como apontei no voto que proferi quando do julgamento de mérito 
da presente repercussão geral, a questão fática e jurídica envolvida 
em todos esses feitos era exatamente a mesma, mas o resultado nos 
feitos julgados nas Turmas foi diametralmente distinto.  

Assim, é possível compreender que houve mudança jurisprudencial 
quanto ao tema, a autorizar, nos termos do artigo 927, §3º, do CPC, 
a modulação de efeitos, por razões de segurança jurídica e interesse 
social”. 

   Impende seja sanada a referida contradição, permitida assim a 

modulação de efeitos da alteração jurisprudencial decorrente do julgamento do RE 

817.338, caso presente. 

   Essa modulação é justificada pela vulnerabilidade social dos 

atingidos pela alteração jurisprudencial assim como pela necessidade de 

preservação da segurança jurídica. 

   Trata-se de cidadãos idosos que, há cerca de vinte anos, contam 

com o benefício da prestação mensal, permanente e continuada de anistia prevista 
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pela Lei 10.559/2002, em geral, como única fonte de subsistência para despesas 

alimentares e de medicamentos. 

   Nesse contexto, impõe-se a aplicação da modulação autorizada 

pelo artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. 

2. PEDIDO 

Ante o exposto, a Embargante requer sejam acolhidos os 

presentes declaratórios para, sanada a contradição indicada, se declarar que o 

julgamento do RE 817.338, caso presente, gerou alteração da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, e se aplicar modulação de efeitos, para fins de ser 

mantido o pagamento das prestações mensais, permanentes e continuadas dos 

cidadãos que tiverem suas anistias cassadas em consequência do julgamento 

supramencionado, com os efeitos jurídicos delas correspondentes, aplicado o novo 

entendimento a partir dos próximos casos a serem apreciados pela Comissão de 

Anistia. 

Nesses termos. 

Brasília, 08 de dezembro de 2021.  
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