
 

 

Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 15.346 - DF (2010/0097936-0)
  

RELATOR : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
IMPETRANTE : JOÃO CARLOS PEREIRA BASILIO 
ADVOGADO : EVANDRO RUI DA SILVA COELHO E OUTRO(S)
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ANISTIADO. 

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REVISÃO. DECADÊNCIA. 

ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. ORDEM CONCEDIDA.

1. "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 

contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé."  e 
"Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 

administrativa que importe impugnação à validade do ato." (artigo 54, caput , 

e parágrafo 2º, da Lei nº 9.784/99).

2. Instaurado o processo de revisão de anistiado político após decorridos 

mais de sete anos da sua concessão e quase seis anos de recebimento da 

prestação mensal, permanente e continuada, resta consumado o prazo 

decadencial de que cuida o artigo 54 da Lei nº 9.784/99.

3. Conquanto se admita que o controle externo, oriundo dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, não esteja sujeito a prazo de caducidade, o 

controle interno o está, não tendo outra função o artigo 54 da Lei nº 

9.784/99 que não a de impedir o exercício abusivo da autotutela 

administrativa, em detrimento da segurança jurídica nas relações entre o 

Poder Público e os administrados de boa-fé, razão pela qual não poderia 

a Administração Pública, ela mesma, rever o ato de anistia concedida há 

mais de cinco anos.

4. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de 

Justiça, prosseguindo no julgamento, por unanimidade, conceder a segurança, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luiz Fux (voto-vista), 

Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Mauro Campbell Marques e 

Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do 

julgamento o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha (RISTJ, artigo 162, parágrafo 2°). 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.
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Brasília, 27 de outubro de 2010 (data do julgamento).

Ministro Hamilton Carvalhido , Relator
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 15.346 - DF (2010/0097936-0)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO (Relator): 

Mandado de segurança impetrado por João Carlos Pereira Basílio 

contra ato do Ministro de Estado da Justiça, visando tornar sem efeito a Portaria 

nº 143, de 3 de fevereiro de 2010, que instaurou procedimento de revisão das 

portarias em que foi reconhecida a condição de anistiados políticos, entre elas, 

a Portaria nº 2.566, de 19 de dezembro de 2002, relativa ao impetrante.

A impetração está fundada, em suma, na decadência do direito da 

Administração Pública rever o ato concessivo de anistia após passados mais de 

cinco anos, em violação do artigo 54 da Lei nº 9.784/99.

Prestadas as informações, sustenta a autoridade coatora que, após a 

concessão da anistia, fixou-se a orientação administrativa e jurisprudencial no 

sentido de que, para os cabos da Aeronáutica ingressados no serviço ativo na 

vigência da Portaria nº 1.104-GM3/64, sua aplicação não caracterizaria ato de 

perseguição política, mas disciplina regulamentar da respectiva incorporação e 

ulterior exclusão, findo o prazo de permanência na ativa, impondo-se a revisão 

das decisões fundadas exclusivamente na Portaria nº 1.104-GM3/64 dentro do 

legítimo exercício da autotutela da Administra Pública.

Aduz que a concessão da anistia decorreu de erro essencial, a 

viciar o ato administrativo, tornando-o nulo para todos os fins de direito, sendo 

cabível a sua revisão a qualquer tempo, por inaplicável em casos tais a 

decadência, já que os atos nulos não geram efeitos no mundo jurídico.

Acrescenta que, "(...) frente à supremacia do interesse público e a 

gravidade do ato lesivo, não seria absoluta a regra geral de que a decadência não 

estaria sujeita à suspensão ou interrupção." (fl. 88).
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Aduz, por fim, que a instauração de auditoria realizada pelo 

Tribunal de Contas da União, iniciada em 2006, para a apuração das 

irregularidades na concessão dos benefícios de anistia política teve o condão de 

suspender o fluxo da prescrição.

O Ministério Público Federal veio pela concessão da ordem, em 

parecer assim sumariado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO 

POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO DO 

ATO DE CONCESSÃO. PODER DE AUTUTELA 

ADMINISTRATIVA. ART. 54, CAPUT E § 2º, DA Lei Nº 

9.784/99. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE LAPSO 

TEMPORAL SUPERIOR AO QUINQUÍDIO LEGAL. 

PELA CONCESSÃO DA ORDEM." (fl. 533).

É o relatório.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 15.346 - DF (2010/0097936-0)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO (Relator): 

 Senhor Presidente, a Administração Pública, por força de sua natureza e 

função, observado o due process of law, tem o dever-poder de anular seus 

próprios atos, quando ilegítimos ou ilegais, assim prelecionando Hely Lopes 

Meirelles:

"Anulação é a declaração de invalidade de um ato 

administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria 

Administração ou pelo Poder Judiciário. Baseia-se, 

portanto, em razões de legitimidade ou legalidade, 

diversamente da revogação, que se funda em motivos de 

conveniência ou de oportunidade e, por isso mesmo, é 

privativa da Administração. Desde que a Administração 

reconheça que praticou um ato contrário ao Direito 

vigente, cumpre-lhe anulá-lo, e quanto antes, para 

restabelecer a legalidade administrativa (...)" (in Direito 

Administrativo Brasileiro, 26ª edição, Editora 

Malheiros, pág. 193/194).

Não é outra a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal 

Federal, positivada nos enunciados nºs 346 e 473 da sua Súmula, verbis :

"A administração pública pode declarar a nulidade 

dos seus próprios atos." (Enunciado nº 346).

"A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 

deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 

de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial."  (Enunciado nº 473).
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E, acerca de tanto, a doutrina é uníssona na afirmação do caráter 

relativo da não submissão do dever-poder de autotutela do Estado ao tempo, em 

obséquio da segurança jurídica, um dos fins colimados pelo Direito, eis que, 

como anota Hely Lopes Meirelles, citando J.J. Canotilho, "A segurança jurídica é 

geralmente caracterizada como uma das vigas mestras do Estado de Direito. É ela, ao 

lado da legalidade, um dos princípios integradores do próprio conceito de Estado de 

Direito."  (opus citatum , pág. 90).

No sistema de direito positivo brasileiro, contudo, o poder estatal 

de autotutela não se mostrou nunca, anteriormente, submetido a prazos de 

caducidade, estabelecendo-se, além, ao revés, prazos prescricionais em favor do 

Estado, como é da letra do Decreto nº 20.910/32, excepcionando-se apenas as 

hipóteses de aplicação de sanções disciplinares contra ocupantes de cargos e 

funções públicas, como decorrência da própria natureza do direito de punir (cf. 

artigos 142 da Lei nº 8.112/90 e 23 da Lei nº 8.429/92). 

E, por certo, compreendendo-o como expressão da natureza mesma 

da Administração Pública e pondo termo a controvérsias e requisições 

doutrinárias favoráveis à limitação do benéfice du préalable , a Lei nº 8.112/90, 

que contém o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, 

reafirmou a desinfluência do tempo no exercício do dever-poder de autotutela:

"Art. 114. A Administração deverá rever os seus atos, 

a qualquer tempo , quando eivados de ilegalidade".

Todavia, a partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, de 4 

de junho de 1998, que "Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da 

Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças 

públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras 

providências" , significativas mudanças ocorreram no Direito Administrativo 

Brasileiro, culminando com a chamada "Reforma do Aparelho do Estado", e 

com expressivas modificações no estatuto legal e constitucional do jus imperii .

E, dando consecução aos imperativos do Estado Social e 
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Democrático de Direito, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que "regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal" , disciplinou, 

nos próprios da decadência, o dever-poder de autotutela da Administração 

Pública, que até então não se submetia a prazo qualquer, assim dispondo:

"Art. 53. A Administração deve anular seus próprios 

atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 

os destinatários decai em cinco anos, contados da data em 

que foram praticados, salvo comprovada má-fé .

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o 

prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro 

pagamento .

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular 

qualquer medida de autoridade administrativa que importe 

impugnação à validade do ato.

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não 

acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 

terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis 

poderão ser convalidados pela própria Administração." 

(nossos os grifos).

Acerca da inovação legislativa, afirma Celso Antônio Bandeira de 

Mello: "Anote-se que a Lei Federal 9.784, de 29.1.99, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 54, § 1º, sem 

estabelecer distinção alguma entre atos nulos e anuláveis , estabelece que o direito 

da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 

aos administrados decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 

salvo comprovada má-fé." (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 12ª 

ed., p. 414 - nossos os grifos).

Desse modo, a Lei nº 9.784/99, ponderando os princípios da 
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legalidade e da segurança jurídica, submeteu a prazo decadencial quinquenal o 

exercício da autotutela, no âmbito do Poder Público Federal.

In casu , cuida-se de mandado de segurança impetrado por João 

Carlos Pereira Basílio contra ato do Ministro de Estado da Justiça, concernente 

à Portaria nº 143, de 3 de fevereiro de 2010, que instaurou procedimento de 

revisão das portarias em que foi reconhecida a condição de anistiados políticos, 

entre elas, a Portaria nº 2.566, de 19 de dezembro de 2002, publicada no Diário 

Oficial da União de 20 de dezembro de 2002, relativamente ao impetrante.

Consta, ainda, dos autos que o impetrante vem recebendo a 

prestação mensal, permanente e continuada, desde março de 2004.

Assim, passados mais de sete anos da concessão da anistia e quase 

seis anos do recebimento da prestação mensal continuada, resta evidentemente 

transcorrido o tempo da prescrição de que cuida o caput do artigo 54 da Lei nº 

9.784/99, faltando apenas perquirir acerca da eventual existência de medida que 

importe impugnação à validade do ato, nos termos do parágrafo 2º do aludido 

dispositivo. 

Diante de tanto, está a autoridade apontada como coatora em que a 

instauração de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, iniciada 

em 2006, para a apuração das irregularidades na concessão dos benefícios de 

anistia política teve o condão de suspender o fluxo da prescrição.

Ocorre, contudo, que as decisões proferidas pela Corte de Contas 

em sede de controle externo, por óbvio, não constituem "medida de autoridade 

administrativa" para os efeitos do citado parágrafo 2º, por não ser o Tribunal de 

Contas órgão integrante da Administração Pública, mas, sim, do Poder 

Legislativo Federal.

Por certo, "medida de autoridade administrativa que importe 

impugnação à validade do ato" é expressão do exercício de autotutela e, por 

isso mesmo, só pode emanar da própria autoridade administrativa, no exercício 
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de autocontrole, controle, pois, interno, traduzido na máxima de que a 

Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 

que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, perenizada no enunciado nº 473 da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal.

Acrescente-se, a propósito, de qualquer modo, que o próprio 

Tribunal de Contas da União, em sessão plenária, revogou a liminar deferida 

nos autos da TC-011.627/2006-4 e afirmou sua incompetência para rever o 

mérito da concessão ou não de anistia pelo Ministro da Justiça, por se tratar de 

ato eminentemente político, não sujeito ao controle externo (DOU, Seção I, de 

9/12/08, pág. 162).

De todo o exposto resulta que somente importa exercício regular 

do direito de anular a instauração de processo de revisão da condição de 

anistiado político do impetrante, que é o próprio ato impugnado no presente 

mandamus , valendo conferir, nesse sentido, por todos, o seguinte precedente:

"MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. 

IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANISTIA 

POLÍTICA. PORTARIA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA 

ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. COISA 

JULGADA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVADOS. 

SEGURANÇA DENEGADA.

I - A impetração do mandado de segurança dentro do 

prazo legal, ainda que perante órgão judiciário 

absolutamente incompetente, impede a ocorrência da 

decadência do direito de requerer o mandamus. 

Precedentes do c. STF e deste c. STJ.

II - O termo inicial do prazo decadencial para a 

impetração do writ deve ser contado a partir da percepção 

do primeiro pagamento (ex vi do artigo 54, § 1º, da Lei nº 

9.784/99). Na espécie, o primeiro pagamento da prestação 

continuada ocorreu em 1º/6/2004 e a portaria anulatória 
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foi publicada em 22/12/2008, razão pela qual não 

superado prazo decadencial.

III - A instauração, por autoridade competente, de 

portaria que determina a instauração de processo de 

revisão da condição de anistiado político do impetrante, 

importa exercício regular do direito de anular, causa 

interruptiva do prazo decadencial (conf. art. 54, § 2º, da 

Lei nº 9.784/99).

(...)" (MS 14748/DF, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/05/2010, DJe 15/06/2010).

E, instaurado o processo de revisão da condição de anistiado 

político do impetrante após passados mais de sete anos da concessão da anistia 

e quase seis anos de recebimento da prestação mensal, permanente e 

continuada, resta evidente a certeza e liquidez do seu direito, valendo anotar, a 

propósito, o parecer do parquet federal, verbis :

"(...)

Saliente-se que a prévia auditoria do Tribunal de 

Contas da União não tem o condão de obstar o transcurso 

do prazo decadencial, uma vez que o comando do art. 54, § 

2º da Lei nº 9.784/99 exige 'medida de autoridade 

administrativa que importe impugnação à validade do ato' 

para que se considere o efetivo exercício do poder de 

autotutela.

Isso porque a Corte de Constas constitui órgão 

integrante do Poder Legislativo, com a função de auxilia-lo 

no controle externo da Administração Pública, consoante 

prescreve o art. 71 da CF/88. Logo, não se confunde com 

'autoridade administrativa'. São conceitos distintos.

Ademais, as investigações para a apuração de 

eventuais irregularidades no reconhecimento da condição 

de anistiado e na concessão de prestação mensal a várias 

pessoas não parece caracterizar 'medida que importe 
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impugnação à validade do ato'. Na verdade, a efetiva 

medida nesse sentido é a Portaria nº 143/2010-MJ, pois foi 

ela que de fato deflagrou, pela própria Administração 

Pública, procedimento idôneo e tendente à revisão do ato 

administrativo supostamente viciado.

Portanto, verificando-se que a Portaria nº 2.556-MJ 

(ato a ser revisado) foi publicado no D.O.U. de 04/02/2010 

(fls. 15/16), chega-se à conclusão de que se consumou a 

decadência administrativa, tendo em vista que o lapso 

temporal apurado supera o quinquídio previsto no art. 54 

da Lei nº 9.784/99.

Por derradeiro, não há se falar em relação jurídica 

de trato sucessivo, haja vista que o procedimento de 

revisão recai, específica e inequivocamente, sobre a 

portaria que reconheceu anistia e determinou o pagamento 

da reparação econômica. Resta anota que o ato a ser 

revisado versa sobre o próprio fundo do direito.

(...)" (fls. 536/537).

E a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça:

"MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. ANISTIA. ATO DE REVISÃO. DECADÊNCIA 

ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. 

OCORRÊNCIA.

I- O prazo decadencial do art. 18 da Lei nº 1.533/51 

não se aplica no caso de mandado de segurança 

preventivo. Precedentes da Corte.

II- O prazo decadencial para a Administração anular 

atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 

aos administrados decai em cinco anos, contados de 

1º.2.99, data da entrada em vigor da Lei nº 9.784/99.

III- Na hipótese dos autos, o ato que reviu as anistias 

dos impetrantes data de 05.12.1997, sendo que até a data 

impetração do mandamus (28.06.2005) a Administração 

ainda não havia efetivado a exoneração dos impetrantes, 
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razão pela qual já havia operado a decadência 

administrativa (art. 54, Lei nº 9.784/99).

Segurança concedida." (MS 10760/DF, Rel. 

Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/11/2006, DJ 17/09/2007 p. 204).

"AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. ANISTIA. 

LEI 8.878/94. SERVIDORES DO CORREIO. PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 372/02. ANULAÇÃO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/99.

(...)

3. A Lei 9.784/99 não concede à Administração 5 

(cinco) anos para iniciar a anulação do ato, por isso que 

se assim o fosse, a conclusão poder-se-ia eternizar a 

pretexto de ter-se iniciado tempestivamente. Destarte, a 

segurança jurídica como bem tutelável em primeiro lugar 

pela Administração não conviveria com tamanha 

iniqüidade e instabilidade.

4. A Administração dispõe de 5 (cinco) anos para 

efetivamente anular o ato, sob pena de eventual situação 

antijurídica convalidar-se, como é usual no Direito. Desta 

sorte, ainda que se pretendesse aplicar a novel Lei a uma 

situação pretérita ela deveria receber essa exegese, qual a 

de que a Administração dispõe do prazo de 5 (cinco) anos 

para anular os seus atos sob pena de decadência.

Ademais, o § 2º do art. 54 retro,  não pode pretender 

dizer mais do que o artigo, senão explicitá-lo. Assim, o 

que a lei expressa é que essa anulação pode dar-se por 

qualquer meio de impugnação; Portaria Individual, ato 

de Comissão, etc. Mas, de toda a forma,  a administração 

deve concluir pela anulação, até porque a conclusão pode 

ser pela manutenção do ato.

5. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no MS 
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8692/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 26/03/2003, DJ 22/04/2003).

De todo o exposto resulta que, conquanto se admita que o controle 

externo, oriundo dos Poderes Legislativo e Judiciário, não esteja sujeito a prazo 

de caducidade, o controle interno o está, não tendo outra função o artigo 54 da 

Lei nº 9.784/99 que não a de impedir o exercício abusivo da autotutela 

administrativa, em detrimento da segurança jurídica nas relações entre o Poder 

Público e os administrados de boa-fé, razão pela qual não poderia a 

Administração Pública, ela mesma, rever o ato de anistia concedida há mais de 

cinco anos.

Trata-se, a nosso ver, de imperativo do Estado Democrático de 

Direito, ao qual não é estranha a Administração Pública Absoluta, nos Estados 

autoritários.

Pelo exposto, concedo a ordem, para determinar à autoridade 

coatora que se abstenha de anular a anistia concedida ao impetrante.

É O VOTO.
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Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FLAVIO GIRON

Secretária
Bela. Carolina Véras

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : JOÃO CARLOS PEREIRA BASILIO
ADVOGADO : EVANDRO RUI DA SILVA COELHO E OUTRO(S)
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar - 
Regime - Anistia Política

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou, oralmente, o Dr. MAURICIO MURIACK DE FERNANDES E PEIXOTO, pela União.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro Relator concedendo a segurança, pediu vista o Sr. Ministro 
Luiz Fux."

Aguardam os Srs. Ministros Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, 
Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha.

 Brasília, 29  de setembro  de 2010

Carolina Véras
Secretária
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2010/0097936-0 PROCESSO ELETRÔNICO MS     15.346 / DF

PAUTA: 22/09/2010 JULGADO: 27/10/2010

Relator
Exmo. Sr. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. WALLACE DE OLIVEIRA BASTOS

Secretária
Bela. Carolina Véras

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : JOÃO CARLOS PEREIRA BASILIO
ADVOGADO : EVANDRO RUI DA SILVA COELHO E OUTRO(S)
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar - 
Regime - Anistia Política

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, a Seção, por unanimidade, concedeu a segurança, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Luiz Fux (voto-vista), Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto 
Martins, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha (RISTJ, art. 162, § 2°). 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

 Brasília, 27  de outubro  de 2010

Carolina Véras
Secretária
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 15.346 - DF (2010/0097936-0)
  

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX: A 1.ª Seção pacificou o 

entendimento esposado pelo E. Relator no julgamento de inúmeros writ, na sessão de 13 de 

outubro de 2010 (v.g.: MS 15.390-DF; MS 15.395-DF; MS 15.396-DF; MS 15.401-DF; MS 

15.492-DF; MS 15.525-DF; todos da relatoria do E. Ministro Arnaldo Esteves Lima), por isso 

que acompanho integralmente o voto ora exarado, concedendo a ordem, para determinar à 

autoridade coatora que se abstenha de anular a anistia concedida ao impetrante.

É como voto.
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