
Desobediência de prefeito a ordem judicial

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME 
DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO POR DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL.
ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI 201/67. VALORAÇÃO JURÍDICA DO FATO.
DESNECESSÁRIO  O  REEXAME  DE  PROVAS.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA.  AGRAVO 
IMPROVIDO.
1. Não encontra óbice no entendimento consolidado na Súmula 7/STJ o recurso que se limita à 
discussão acerca da qualificação jurídica de ato emanado do Judiciário como a ordem judicial a que 
se refere o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei 201/67.
2. Configura ordem judicial a determinação de Juiz do Trabalho dirigida a prefeito para que 
procedesse, de imediato, ao bloqueio do saldo pecuniário devido a empresa reclamada nos 
autos  de  reclamação  trabalhista,  bem  como  à  colocação  do  crédito  à  disposição  daquela 
Justiça Especializada.
3. Tipicidade da conduta reconhecida.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 679.499/AM, Rel.  Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 
julgado em 03/04/2008, DJe 09/06/2008)

CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AFASTAMENTO DO 
CARGO. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE O AFASTOU DO CARGO.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA 
DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
Denúncia que imputa ao paciente a prática, em tese, de delito de responsabilidade de Prefeito, em 
virtude do não cumprimento de decisão judicial.
Não há ilegalidade na decisão de afastamento do paciente do cargo de Prefeito realizada nos termos 
do art. 2º, II, do Decreto-lei 201/67, ademais em se tratando de político que responde a várias outras 
ações penais.
O afastamento cautelar, de natureza provisória, perdura somente durante a instrução do feito, não 
implicando  em perda  do  cargo,  determinação  que  só  ocorrerá  após  o  trânsito  em julgado,  em 
respeito aos ditames constitucionais e legais.
É posição desta Corte que o trancamento da ação, normalmente,  é inviável em sede de habeas 
corpus, pois depende do exame da matéria fática e probatória.
A falta  de  justa  causa  para  a  ação  penal  só  pode  ser  reconhecida  quando,  de  pronto,  sem a 
necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do 
fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, 
hipóteses não verificadas in casu.
Não se evidencia a atipicidade da conduta imputada ao paciente que, teria, em tese, deixado 
de cumprir decisão judicial, na qual se determinava a reintegração de servidor municipal e o 
pagamento da remuneração respectiva.
 Maiores considerações a respeito das alegações trazidas pela impetração são impróprias no meio 
eleito.
Ordem denegada.
(HC 37.468/BA, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 
06/12/2004, p. 348)

Habeas Corpus. 2. Corrupção ativa. Argumento da defesa de que a conduta de oferecer dinheiro ao 
policial, a fim de não ser efetuado o flagrante de outro crime, configura ato de autodefesa. 3.  A 
garantia  constitucional  da  ampla  defesa  não  pode  servir  de  manto  protetor  de  práticas 
criminosas. 4. Ordem denegada.
(HC  105478,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  01/03/2011, 
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