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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos do HABEAS CORPUS Nº 2169531-94.2016.8.26.0000, em que 

figuram como paciente M. A.  V. C. e Impetrantes G. O. B., J. R. B., R. L. T. 

S. F.  e L. V. B. , vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 105, inciso III, alínea “a”, no art. 1.029 do Código de Processo Civil e no 

art. 255 do RISTJ, interpor RECURSO ESPECIAL para o COLENDO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos seguintes motivos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 Adoto, inicialmente, o relatório do v. acórdão, que assim 

resumiu os autos: 

 

“Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor 

do paciente M. A.  V. C.em face de ato do Juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Boituva que, nos autos do processo 
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criminal 0008360-47.2015.8.26.0082, não acolhendo em 

substância os argumentos da defesa preliminar então 

apresentada, deliberou receber a denúncia formulada pelo 

Ministério Público sob a imputação de infração supostamente 

praticada pelo paciente à norma do artigo 1º, inciso XIV do 

Decreto-lei 201/1967, designando audiência de instrução e 

julgamento para 19 de setembro de 2016. 

Os impetrantes insistem nos argumentos de sua defesa 

preliminar, notadamente na correta classificação normativa 

dos fatos que entendem melhor adequados à figura do artigo 

330 do Código Penal, diante do que reclamam estar 

inequivocamente extinta a punibilidade dos fatos daquele 

processo pela prescrição punitiva. 

Sucessivamente, os impetrantes acenam ainda com as 

ideias de inconstitucionalidade do apontado Decreto-lei 

201/1967 e de ilegitimidade passiva do paciente para 

responder aos termos da persecução processual penal contra 

si instaurada. Reclamaram, de todo modo, a concessão de 

liminar para sobrestamento da audiência designada até 

julgamento final da presente ordem, cuja concessão definitiva 

postulam para ver decretada a extinção da punibilidade em 

favor do paciente quanto aos fatos da investigação processual 

penal em referência. 

A liminar foi deferida por este Relator, para o fim de 

determinar a suspensão da audiência de instrução, debates e 

julgamento originalmente designada na primeira instância 
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para 19 de outubro p. f., tendo a digna Autoridade coatora 

então apresentado suas informações. 

Em sequência, a Procuradoria de Justiça ofertou seu 

parecer, nele opinando pela denegação da ordem, cassando-

se, por consequência, a liminar antes concedida e 

determinando-se que o feito criminal prossiga em seus 

devidos e próximos termos”.  

 

 Todavia, a Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Concederam em definitivo a 

ordem para o fim de, com base precípua no artigo 107, inciso IV do Código 

Penal, decretar extinta a punibilidade dos fatos ora imputados em desfavor 

do paciente nos autos da ação penal em epígrafe, ora em curso no Juízo da 

2ª Vara de Boituva, fazendo-o pelo reconhecimento, na espécie, da 

prescrição punitiva, comunicando-se, com cópia da presente, à autoridade 

coatora. v.u.”, de conformidade com o voto do relator Des. Sérgio Mazina 

Martins, do qual destaco o seguinte trecho que releva: 

 

“Com o devido respeito, a questão trazida a debate é 

bastante singela, dispensando até mesmo as tão fartas 

invocações técnicas como aquelas que tanto se buscou aqui 

colacionar. 

Todos impetrantes, Juízo e Ministério Público aqui 

estamos de acordo que o centro normativo da 

responsabilização do paciente é o artigo 26 da Lei 
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12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) que assim 

dispõe: 

Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos 

do art. 330 do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 

1940, o não cumprimento das decisões proferidas em 

mandado de segurança, sem prejuízo das sanções 

administrativas e da aplicação da Lei n. 1.079, de 10 de 

abril de 1950, quando cabíveis. 

Ora, vemos assim que a única ressalva que a lei de 2009 

admitiu fazer foi em favor da Lei 1.079/1950. Não admitiu ela 

nenhuma ressalva em favor do Decreto-lei 201/1967, embora 

pudesse fazê-lo se assim entendesse dever fazer. Ou seja, 

conhecendo desde antes o Decreto-lei 201/1967, a lei de 2009 

não quis expressamente não quis, aliás ressalvá-lo ao lado da 

ressalva que abriu em favor da Lei 1.079/1950 quanto à não 

aplicação da regra geral do artigo 330 do Código Penal. 

Repita-se: diante dessa regra geral, dispôs somente ressalvar 

as sanções administrativas e a aplicação da Lei 1.079/1950, 

ou seja, a responsabilização criminal reservada ao Exmo. Sr. 

Presidente da República e aos Ministros de Estados e outras 

elevadas autoridades da Federação. Não quis o Legislativo de 

2009, portanto e finalmente, fazer ressalvas às autoridades 

municipais, nem mesmo a Prefeitos. 

Com a devida vênia, não cabe ampliar leituras ou 

metodologias da lei penal, ainda que se esteja fundado em 

simetrias, igualitarismos ou logicidades, senão orientando-se 
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o julgador exclusivamente em critérios normativos, 

notadamente quando estamos concluindo diversamente ao 

imputado. Repele ao senso do direito penal uma compreensão 

extensiva da lei quando a própria lei não se alargou a ponto 

de englobar dada situação não disposta originariamente, 

como aqui ocorre. 

Logo, totalmente inoportuno falar aqui em conflito de 

normas e, menos ainda, de superposição de regras especiais 

sobre regras gerais. Não é disso que se trata, precipuamente, 

o tema do debate. É de simples direito intertemporal, ou seja, 

de uma lei nova de 2009 que revisitou todo um conjunto de 

infrações praticadas por autoridades e servidores, de todas as 

esferas públicas, literalmente deliberando manter fora de sua 

disposição penal genérica apenas um segmento de pessoas 

do setor público federal, fazendo-o expressamente. Se a Lei 

12.016/2009 não tivesse ressalvado a Lei 1.079/1950, aí sim 

poder-se-ia falar em especialidade tanto das autoridades 

referidas nesta última quanto daquelas referidas também no 

Decreto-lei 201/1967. Porém, como aquela primeira o fez, 

então não cabe mais querer incluir em suas ressalvas novos 

repertórios. 

Não basta, é claro, aduzir assim fragilmente que a Lei 

12.016/2009, tal como o cidadão brasileiro em geral, sofre de 

perda de memória, ou que a lei disse menos que deveria, ou 

que deva sofrer algum tipo de puxão de orelhas ou coisas do 

gênero. Juízes são aplicadores e não censores da lei. 
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Com isso, tem-se que a correta classificação da conduta 

do paciente é no âmbito do artigo 330 do Código Penal, cuja 

pena máxima abstratamente cominada é de seis (6) meses de 

detenção, com subsequente extinção da punibilidade, pela 

prescrição punitiva, em três (3) anos”. 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967 e no art. 26 da 

Lei nº 12.016/2009, autorizando a presente interposição recursal, com base 

no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Assim dispõem os arts. 1º, inciso XIV, do Decreto-lei 201/1967 

e  26 da Lei nº 12.016/09: 

 

DECRETO-LEI Nº 201/1967 

 Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 

Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento da Câmara dos 

Vereadores: 

... 
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 XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, 

ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da 

recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade 

competente; 

... 

 §1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, 

punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a 

doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três 

meses a três anos. 

 

Lei nº 12.016/09 

 Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do 

art. 330 do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o 

não cumprimento das decisões proferidas em mandado de 

segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da 

aplicação da Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950, quando 

cabíveis. 

 

 Segundo as informações prestadas pela digna autoridade 

judicial, o recorrido foi denunciado como incurso no artigo 1º, inciso XIV, do 

Decreto-lei 201/1967, nos seguintes termos:  

“[...] Segundo consta nos autos de inquérito policial, no 

período de dezembro de 2010 a dezembro de 2012, Marco 

Antonio Vieira de Campos, então Prefeito Municipal de Iperó, 
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deixou de cumprir ordem judicial determinada nos autos de 

mandado de segurança n° 0007943-70/2010, sem dar o 

motivo de recusa ou da impossibilidade, por escrito, à 

autoridade competente. 

Conforme apurado, a Câmara Municipal de Iperó, no ano 

de 2010, impetrou mandado de segurança em face do 

denunciado, então Prefeito do Município de Iperó, 

pretendendo a obtenção de cópias de decretos municipais 

expedidos nos anos de 2005 a 2010, além dos respectivos 

comprovantes de publicação dos diplomas legais, tendo 

obtido a ordem de segurança a tanto, liminarmente e em 

sentença de mérito. Apesar de devidamente intimado 

novamente, o então Prefeito deixou de cumprir as decisões 

proferidas, assim como deixou de comprovar as justificativas 

apresentadas. Somente após a transição do governo, quando 

o denunciado deixou o cargo de Prefeito, assumindo o atual 

Chefe do Executivo, Vanderlei Polizeli, é que a decisão foi 

cumprida, oportunizando aos vereadores a análise dos livros 

de decretos, na sede da Prefeitura Municipal, ocasião em que 

a Câmara Municipal entendeu ter sido cumprida a 

determinação judicial”. 

 

 Todavia, os dignos impetrantes formularam pedido de habeas 

corpus, alegando, dentre outros argumentos, que a correta classificação 

jurídica do paciente era a do art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 

26 da Lei do Mandado de Segurança, supramencionada. 
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 A Corte Paulista acolheu essa formulação e rejeitou as 

demais, resumidamente, porque: 

 “Ora, vemos assim que a única ressalva que a lei de 2009 

admitiu fazer foi em favor da Lei 1.079/1950. Não admitiu ela 

nenhuma ressalva em favor do Decreto-lei 201/1967, embora 

pudesse fazê-lo se assim entendesse dever fazer. Ou seja, 

conhecendo desde antes o Decreto-lei 201/1967, a lei de 2009 

não quis expressamente não quis, aliás ressalvá-lo ao lado da 

ressalva que abriu em favor da Lei 1.079/1950 quanto à não 

aplicação da regra geral do artigo 330 do Código Penal. 

Repita-se: diante dessa regra geral, dispôs somente ressalvar 

as sanções administrativas e a aplicação da Lei 1.079/1950, 

ou seja, a responsabilização criminal reservada ao Exmo. Sr. 

Presidente da República e aos Ministros de Estados e outras 

elevadas autoridades da Federação. Não quis o Legislativo de 

2009, portanto e finalmente, fazer ressalvas às autoridades 

municipais, nem mesmo a Prefeitos”. 

 

 Todavia, essa não é a melhor interpretação para a solução da 

questão apresentada. 

 O ilustre Procurador de Justiça Marco Antônio Garcia Baz, em 

seu parecer de fls. 568/577, corretamente abordou o tema e apresentou os 

argumentos suficientes para se reconhecer que a conduta imputada ao 

paciente tipifica o crime previsto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 

201/1967, e não o do art. 26 da Lei nº 12.016/2009. Assim prelecionou o i. 

membro do Ministério Público Paulista: 
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 “É bem de ver, ao fim e ao cabo, que a classificação jurídica 

do fato, encetada na denúncia (fls. 390/392) e aceita pelo MM. Juízo 

impetrado (fls. 564/565), concessa venia está correta. 

 Deliberou-se em 1º grau, nesse campo, que “[...] em tese, o 

denunciado teria deixado de cumprir ordem expedida em autos de 

mandado de segurança. 

 Realmente, com a vigência da Lei n° 12.016/2009, o 

descumprimento da ordem mandamental enseja a aplicação do seu 

art. 26, segundo o qual, constitui crime de desobediência, nos termos 

do art. 330 do Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não 

cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, 

sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei n° 

1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis‟. 

 No entanto, como se denota, o referido artigo ressalva a 

aplicação da Lei n° 1.079/50, que trata justamente da lei de crimes de 

responsabilidade do Presidente da República e Ministros de Estado. 

 Por simetria, igualdade e lógica, entende-se que a ressalva se 

aplica ao instrumento normativo de mesma finalidade, mas aos 

Prefeitos Municipais, e aí se trata do Decreto-lei n° 201/67. 

 Assim é que, a Lei n° 12.016/2009, apesar de especializar a 

conduta de desobediência, ressalva a aplicação da lei de crime de 

responsabilidade de Presidente da República, reverberando, no 

âmbito municipal, no Decreto-lei n° 201/67. [...]” – fls. 564/565. 

 Sem embargo disso, ao contrário do sustentado na inicial 

deste remédio heroico, diante do aparente conflito de normas, o 
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princípio da especialidade, aplicado na espécie, determina a 

incidência do artigo 1º, inciso XIV, in fine, do Decreto-lei 201/671, 

apenado com detenção, de três meses a três anos (artigo 1º, § 1º, do 

mesmo foral) e não do artigo 330, do Código Penal2, ex vi do artigo 

26 da Lei 12.016/2009. 

 Consoante preleciona ASSIS TOLEDO, “[...] Se entre duas ou 

mais normas legais existe uma relação de especialidade, isto é, de 

gênero para espécie, a regra é a de que a norma especial afasta a 

incidência da norma geral. Considera-se especial (lex specialis) a 

norma que contém todos os elementos da geral (lex generalis) e mais 

o elemento especializador.” (ASSIS TOLEDO, Francisco de. 

Princípios básicos de Direito Penal, 5ª edição, São Paulo, Saraiva, 

1994, p. 51.). 

 No caso concreto, o “elemento especializador” relevante a 

considerar e que prepondera é a condição de Chefe do Poder 

Executivo Municipal do agente, ora paciente, verdadeiro 

plus de severidade, para determinação da incidência do Decreto-

lei 201/67 e não o fato da decisão descumprida ter sido proferida em 

mandado de segurança. 

                                      

1 “Art. 1º. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do 

Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: XIV – 

negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem 

dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito ordem judicial, sem dar o motivo da 

recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”. 
2 “Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público: pena – detenção, de 15 (quinze) 

dias a 6 (seis) meses, e multa.”. 
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 Na consideração de que “Lex specialis derogat 

generali”, acentua DAMÁSIO E. DE JESUS que “[...] Afasta-se, 

desta forma, o bis in idem, pois o comportamento do sujeito só é 

enquadrado na norma incriminadora especial, embora também 

descrito pela geral. 

 Nestes casos, há um typus specialis, contendo um crime 

específico‟ e um typus generalis, descrevendo um crime genérico‟. 

Aquele prefere a este. [...]” (“DIREITO PENAL”, 1º Volume, Saraiva, 

10ª edição, p. 95.). 

 O artigo 26 da Lei do Mandado de Segurança se aplica, prima 

facie e de modo geral, a qualquer autoridade coatora destinatária 

da ordem de segurança que não a acata, no tempo e modo devidos. 

Seja ela v.g. do terceiro escalão do serviço público, não importa. 

Agora, se se trata de Prefeito Municipal, por sua condição de 

evidente destaque e atribuições de governo no âmbito do Poder 

Público, há crime específico. Em cotejo com o artigo 1º, XIV, do 

Decreto-lei 201/67, a Lei do Mandado de Segurança, artigo 26, nesse 

exato ponto, apresenta relação de generalidade e não de 

especialidade, donde está alijada de reger a espécie. 

 Aliás, grave doutrina preconiza persuasivamente que, na Lei 

do Mandado de Segurança, no artigo 26 o legislador “disse menos do 

que deveria”; há que se considerar, doravante, a desobediência de 

ordem judicial – genericamente – configuradora de crime. 

Confira-se: 
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 “[...] Embora o texto faça referência expressa ao mandado de 

segurança, identificada a desobediência imotivada de uma 

decisão judicial em qualquer ação de jurisdição civil deverá o 

magistrado oficiar ao Ministério Público para oferecimento de 

denúncia. A restrição da tipificação da conduta às ações de 

mandado de segurança parece inadequada, não havendo razão 

para que a desobediência só possa ser caracterizada nessas 

ações. 

 Aqui o legislador disse menos do que deveria, cabendo, 

portanto, à jurisprudência a fixação do entendimento que 

possibilite a aplicação da pena prevista para desobediência de 

ordem judicial, agora indiscutivelmente ilícito penal. [...]” 

(“COMENTÁRIOS À NOVA LEI DO MANDADO DE 

SEGURANÇA”, Luiz Manoel Gomes Junior et alii, Editora RT - 

Revista dos Tribunais, 2009, p. 228) . 

 Nessa ordem de ideias, v.g. destacamos lapidar 

jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, como 

segue: 

 “[...] De rigor, pois, a concessão da segurança.  

 Todavia, em sede de reexame necessário, mostra-se cabível 

a exclusão da condenação ao pagamento de astreintes, por 

incabível na espécie. Com efeito, o mandado de segurança é 

ação de natureza constitucional, com carga decisória 

mandamental, regido por lei especial que não prevê a fixação de 
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astreintes como meio coercitivo para cumprimento da ordem 

judicial.  

 Ao contrário, o descumprimento da segurança caracteriza 

crime de desobediência (art. 26 da Lei nº 12.016/09) e por ele 

responde pessoalmente a autoridade renitente, nos termos do 

art. 330 do Código Penal. 

 Mas não é só. Tratando-se de mandado de segurança contra 

Prefeito Municipal o descumprimento da determinação contida na 

sentença caracteriza crime de responsabilidade, nos termos do art. 1º, 

XIV, do Decreto Lei n° 201/67, o que reforça o descabimento de 

astreintes. 

 Na lição de PEDRO ROBERTO DECOMAIN, sendo o 

impetrado Prefeito Municipal, o descumprimento da determinação 

contida na decisão de procedência do mandado de segurança (e 

também naquela que defere liminar) já caracterizava crime, mesmo 

antes do advento da Lei n. 12.016/09. É que, nos termos do art. 1º, 

XIV, do Decreto-Lei n. 201, de 1967, configura crime de 

responsabilidade de Prefeito Municipal (tais crimes já foram havidos 

como comuns pelo STF), a omissão no cumprimento de ordem judicial, 

sem indicação do motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, 

à autoridade competente‟ (Mandado de Segurança: (o Tradicional, o 

Novo e o Polêmico da Lei 12.016/09, Dialética, pág. 567). 

 E continua o citado autor: Como observou Hely Lopes 

Meirelles, autor do anteprojeto do aludido Decreto-Lei, esses delitos, 

embora funcionais, estão desvinculados dos crimes contra a 
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administração pública definidos no Código Penal (arts. 312 a 326), 

constituindo figuras autônomas e específicas do Prefeito e de seus 

substitutos, que são seus únicos sujeitos ativos” (ob. cit.). [...]” (Apelação 

nº 0000989-07.2012.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante 

PREFEITO MUNICIPAL DE FLOREAL, é apelado PROCOPIO PRATA. 9ª Câmara de 

Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão: "Acolheram, em parte, o 

reexame necessário, considerado interposto, e negaram provimento ao recurso. V.U.". 

Julgamento de 11 de setembro de 2013. Relator: Desembargador Décio Notarangeli. 

Excerto do V. Acórdão. Sublinhamos)”. 

 

 Convém desta que, realmente, o art. 26 da Lei nº 12.016/2009 

faz ressalva apenas à Lei nº 1.079/50, dando margem à interpretação 

adotada pelo v. acórdão. Todavia, esse não é único critério para solucionar 

o conflito aparente de normas. Aliás, a interpretação literal do dispositivo em 

comento é a menos recomendada e mais pobre na abordagem do tema 

presente. 

 Como se vê, são vários argumentos que justificam a incidência 

da norma do art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, em detrimento 

do disposto no art. 26 da Lei nº 12.016/2009.  

 O art. 26 da Lei do Mandado de Segurança excepciona a 

aplicação da Lei nº 1.079/50, que trata justamente da lei de crimes de 

responsabilidade do Presidente da República e Ministros de Estado, e, por 

simetria, entende-se que a ressalva se aplica ao instrumento normativo de 

mesma finalidade, aos Prefeitos Municipais, e aí se trata do Decreto-lei n° 

201/67. 

 O Decreto-Lei nº 201/1967 é norma especial, tendo como 

elemento especializador as condutas praticadas por Prefeitos Municipais, 
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enquanto que a regra da Lei do Mandado de Segurança tem caráter geral, 

aplicando-se as demais autoridades, mesmo sendo posterior àquele 

ordenamento.  

 A propósito, NORBERTO BOBBIO, ao tratar do conflito entre 

o critério da especialidade e o cronológico, ensina que, 

“esse conflito tem lugar quando uma norma anterior-especial 

é incompatível com uma norma posterior-geral. Tem-se o 

conflito porque, aplicando o critério de especialidade, dá-se 

preponderância à primeira norma, aplicando o critério 

cronológico, dá-se prevalência à segunda. Também aqui foi 

transmitida uma regra geral, que soa assim: Lex posterior 

generalis non derogat priori speciali. Com base nessa regra, o 

conflito entre o critério de especialidade e critério cronológico 

deve ser resolvido em favor do primeiro: a lei geral sucessiva 

não tira do caminho a lei especial precedente. O que leva a 

uma posterior exceção ao princípio lex posterior derogat priori; 

esse princípio falha, não só quando a lex posterior é inferior, 

mas também quando é generalis (e a lex prior é specialis). 

Essa regra, por outro lado, deve ser tomada com uma certa 

cautela, e tem um valor menos decisivo que o da regra 

anterior. Dir-se-ia que a lex specialis é menos forte que a lex 

superior, e que, portanto, a sua vitória sobre a lex posterior é 

a mais contrastada. Para fazer afirmações mais precisas 

nesse campos, seria necessário dispor de uma ampla 

casuística (cf. Teoria do Ordenamento Jurídico, Brasília, 7ª 

ed., p. 108). 
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 É imprescindível se manter a coerência do ordenamento 

jurídico. Resolver as antinomias. 

 A prevalecer o entendimento da Egrégia Corte Paulista, aliás, 

o descumprimento de uma ordem judicial emanada em mandado de 

segurança seria punida mais brandamente do que aquela proferida em outra 

ação judicial. Não há qualquer razão para esse tratamento diferenciado, 

conforme a natureza da decisão judicial. 

 Mas não é só.  

 O descumprimento de uma ordem judicial é previsto na Lei nº 

1.079/50 como um crime de responsabilidade, em seu art. 12. Todavia, essa 

mesma legislação não prevê uma punição no âmbito da Direito Penal para 

a mesma conduta, tanto que o art. 3º da Lei nº 1.079/50 dispõe que as 

autoridades responderão perante a Justiça ordinária pelo cometimento de 

qualquer crime comum: 

 “Art. 3º A imposição da pena referida no artigo anterior não 

exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum, 

na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal”. 

 

 Com os Prefeitos ocorre de forma diversa, uma vez que o 

Decreto-Lei nº 201/1967 prevê como infração penal o descumprimento da 

ordem judicial. Dai, pelos motivos supramencionados, a inserção do art. 26 

da Lei do Mandado de Segurança não se aplica ao caso presente. 
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 Por tais motivos, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-lei 201/1967 e no art. 26 da Lei nº 

12.016/09. 

 Consequentemente, o v. acórdão deve ser cassado, assim 

como a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, 

restaurando-se a ação penal em curso em face do recorrido (autos nº 

0008360-47.2015.8.26.0082), perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Boituva, como incurso no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei 

nº 201/1967. 

 

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstrada a contrariedade da lei federa, 

aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça o processamento do presente 

Recurso Especial por essa Egrégia Presidência, remetendo-se os autos 

digitais para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e 

provimento, cassando-se o v. acórdão assim como a declaração da extinção 

da punibilidade pela prescrição, restaurando-se a ação penal em curso em 

face do recorrido (autos nº 0008360-47.2015.8.26.0082), perante o Juízo de 

Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Boituva, como incurso no art. 1º, 

inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967. 

 São Paulo, 9 de novembro de 2016. 
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