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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe apresentar argumentos que comprovam as diversas 
restrições impostas pelo crime de desacato (artigo 331 do Código Penal) ao direito 
constitucional à liberdade de expressão encartado nos artigo 5, IX e 220 da 
Constituição Federal, bem como previstos em outros tratados internacionais, cujo o 
Brasil e signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
Convenção Americana de Direitos Humanos. Neste sentido, os fundamentos 
apresentados durante o estudo, são fundamentados por inúmeros relatórios anuais 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos e acórdãos prolatados pelas mais 
altas cortes da Justiça brasileira (STJ/STF), estes instrumentos foram analisados 
profundamente e contrapostos diariamente, chegando a um denominador comum de 
que o delito de desacato viola não somente a liberdade de expressão, mais também 
outras garantias individuais.  
 
Palavras chave: Desacato, liberdade de expressão, Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

O tipo penal desacato foi introduzido no arcabouço jurídico pátrio, pós-

promulgação do Decreto-Lei 2.848 de 1940. O referido diploma traz em seu artigo 

331, a seguinte tipificação do quem vem ser desacato: “desacatar funcionário 

público no exercício de sua função ou em razão dela” (BRASIL, 1940, S/P)  

 

Além do Código Penal brasileiro, outros códex lecionam sobre tal matéria, em 

especial cito o Código Penal Militar, que ordena no bojo dos artigos 298 em diante, a 

seguinte redação: “desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou 

em razão dela” (BRASIL, 1969, S/P) 

 

Observa se em ambas as considerações legais, que o legislador não 

preocupou em definir de forma clara o verbo desacatar, transformando estas 

previsões legislativas abertas à interpretação. 

 

Decorrente destas omissões legislativas, deslumbramos vários casos 

concretos de violação ao direito fundamental à liberdade de expressão, prevista na 

Constituição Federal (artigos 5º, IX e 220) 

 

Atualmente crime de desacato vem ganhando relevância no espaço jurídico 

brasileiro, uma vez que, em analise aos relatórios anuais da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos deslumbram se que tal normatização contrapõe artigos essenciais 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 

Baseando em tais entendimentos internacionais, o Concelho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, propôs perante o Supremo Tribunal Federal (STF), 

a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº: 496, cuja 

pretende derrogar o crime de desacato do ordenamento pátrio.  

 

Anteriormente tal matéria foi debatida nas entranhas do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), sendo em primeiro abolido o tipo penal desacato do ordenameto, em 
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posterior analise a 6ª Turma modificou o entendimento ate então consolidado 

mantendo a reprimenda no bojo do Código Penal. 

 

Cabe ressaltar que, outros países já adotaram os entendimentos advindos 

dos Tribunais Internacionais de Direito Humanos, afastando dos seus ordenamentos 

pátrios a tipificação do crime de desacato, cito como exemplo a Argentina (1994), 

Paraguai (1997), Costa Rica (2002), Peru (2003), Panamá (2007), Nicarágua (2007), 

Uruguai (2009) e Equador (2014).  

 

Pois bem, uma vez sendo o Estado brasileiro signatário da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, este detém o dever de adotar medidas que afaste 

as normatizações limitadoras dos direitos fundamentais, como o crime de desacato.  
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1 CAPÍTULO - A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

1.2 Evolução histórica e Caracterização do direito a liberdade de expressão 

 

 Nesta breve digressão aos primórdios da garantida individual a liberdade 

expressão, visualizemos conceitos básicos e complexos sobre o que venha a ser 

liberdade de opinião, mais o que ficara  mais cristalino e o árduo caminho percorrido 

pela garantia para chegar as colocações que temos atualmente na Constituição 

Federal  

 

1.1.2 Na antiguidade clássica 

 

O primeiro da garantia foi assegurando aos cidadãos gregos, que detinham a 

livre manifestação de pensamento em praças públicas, entretanto para ter pleno 

gozo deste direito era necessária preencher alguns requisitos: ser homem, rico, 

nascido na Grécia e não ser escravo. E evidente que, a liberdade de expressão 

nunca foi plena na Grécia antiga, pois as mulheres, os estrangeiros e os escravos 

não desfrutavam de tal privilégio. 

 

No império romano, esta concepção de liberdade de expressão foi 

aprimorada, com a instituição da figura dos censores, um magistrado cuja finalidade 

era avaliar e preservar pelos bons costumes do povo. Fazendo um pequeno adento 

terminológico, saiba que, a palavra censura deriva do termo censor, uma vez que, 

paulatinamente a conotação passou de zelo pelos bons costumes à condenação de 

comportamentos, já que eram grandes os abusos cometidos pelos censores 

(SCLIAR, 2017, S/P). 

 

1.1.3 Era moderna 

 

Este contexto e marcado pelo surgimento de varias revoluções (inglesa, 

francesa e americana), bem como, pela defesa da plenitude das garantias 

individuais. Do revolucionamento inglês, estrai a Magna Carta, regimento que 

preservava em sua integra todos os tipos de liberdade a qualquer homem livre, 
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sendo vedada a cobrança por informações, bem como, resguardava o gozo das 

liberdades, salvo em virtude de julgamento (INGLATERRA, 1215, S/P). O Bill of 

Rights foi outro documento importante da revolução inglesa, cujo qual cuidava de 

forma inquestionável do direito a liberdade de expressão no ambiente parlamentar, 

assim sendo os debates ou encaminhamentos eram irrestritos, cabendo somente 

aos próprios parlamentares restringi-los (INGLATERRA, 1689, S/P). 

  

Frise que a Constituição brasileira agasalha tal entendimento reproduzindo 

inviolabilidade de opinião aos parlamentares (Deputado e Senadores), seja por 

palavras ou voto proferido (BRASIL, 1988, S/P). 

 

A revolução francesa colabora com o direito a liberdade de expressão 

fornecendo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava a não 

violação das opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que a manifestação não 

perturbe a ordem publica. Segundo o regramento o direito a liberdade de expressão 

e um dos mais preciosos direitos do homem (FRANÇA, 1789, S/P). 

 

No processo de independência americana, temos a importante Declaração de 

Virginia que tutelava a liberdade de impressa como um dos baluartes do Estado 

Democrático de Direito (EUA, 1776, S/P). Com advento da 1ª (primeira) Emenda a 

Constituição, a América do Norte, passou a contar com umas das mais engajas 

previsões de proteção a liberdade de expressão, a Emenda previa expressamente a 

proibição de o Congresso estabelecer qualquer Lei que limitasse o direito à 

liberdade de expressão e de imprensa (EUA, 1776, S/P) 

 

1.1.4 Na atualidade 

 

Outro documento essencial para o reconhecimento do direito a liberdade de 

expressão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde temos a ascensão 

do direito a liberdade de opinião e de expressão, como um direito de não ser 

inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração 

de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. (ONU,1948, 

S/P) 



9 
 

 

Posterior a Declaração à Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos 

Homem, reafirma as disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

consagrando a todas as pessoas o direito a liberdade de expressão. Compreende 

nesta garantia, segundo a Convenção o direito de opinião e a liberdade receberem 

ou comunicar informações ou ideias, sem interferência das autoridades públicas, 

bem como sem consideração de fronteiras. (CEDH, 1950, S/P). 

 

A convenção previa prevê ainda, a possibilidade dos Estados submeter os 

sistemas de radio fusão de cinematografia ou de televisão a um regime prévio de 

censura, resguarda o documento que o exercício dessa liberdade implica em 

deveres e responsabilidade, podendo estar sujeita a certas formalidades, condições, 

restrições ou sanções. Essa medida e necessárias para assegurar a sociedade 

democrática e assegurar a segurança nacional, a defesa da ordem e a prevenção de 

delitos (CEDH, 1950, S/P) 

 

Encontramos no bojo do Pacto de San Jose da Costa Rica, disposições 

assegurando a liberdade de expressão, de forma efetiva a todos, nesta orbita 

enquadra a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda 

natureza, por meio verbal ou escrito, por forma de impressa ou artística (CIDH, 1969, 

S/P) 

 

Entretanto neste Pacto, o exercício deste direito não esta sujeita a previa 

censura, contudo implica em responsabilidade civil, fixadas necessariamente em lei 

para assegurar o respeito a direitos e a reputação, a segurança nacional, a ordem 

pública, ou saúde e a moral publica (CIDH, 1969, S/P) 

 

O tratado também entreve, a não pode restrição a liberdade de expressão por 

qualquer meio, em especial pelos abusos de autoridade ou de particulares, por meio 

da impressa ou nenhum meio de difusão de informação. O mesmo Pacto sujeitar os 

espetáculos púbicos a censura, como forma de regular o acesso e a proteção à 

criança e adolescente. Pressagia o acordo internacional, a vedação de qualquer 

propaganda de guerra e apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, constituindo 

tais hipóteses discriminação (CIDH, 1969, S/P) 
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A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, pressagia a todas as 

pessoas o direito a informação e de exprimir, difundir as suas opiniões (OUA, 1986, 

S/P). Outro registro importante encontra-se na Carta de Direitos Humanos da União 

Europeia, que assegurado a todas as pessoas a liberdade de expressão, 

compreendendo dentro deste direito a liberdade de opinião, liberdade de receber e 

transmitir informação ou ideias, sem que possa haver ingerência de quais quer 

poder e o pluralismo dos meio de comunicação (UE, 2000, S/P) 

 

1.1.5 No Brasil 

 

Já na Constituição Imperial, a defesa da liberdade de expressão fica 

constituída, haja vista que, ao elaborar a carta o imperador Dom Pedro I tomou 

como paradigma as colocações da Declaração dos Direitos dos Homens e do 

Cidadão.  

 

No artigo 179, §4º da Constituição, fica evidente tal colocação, ficando 

garantindo a inviolabilidade das liberdades (caput), na forma de comunicação de 

pensamentos, por palavra ou por escrito, sendo garantido publicar seus 

pensamentos pela imprensa sem dependência de censura previa, (§4º) respondendo 

cada um pelos abusos cometidos no exercício desta garantia. (BRASIL, 1824, S/P) 

  

A Constituição Republicana também preservava a livre manifestação de 

pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem previa censura, respondendo a 

cada um pelos abusos que cometer, não sendo permitido o anonimato. (BRASIL, 

1891, S/P) 

 

 A Constituição Social rezava a todos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país a inviolabilidade a manifestação de pensamento sem dependência de censura, 

exceto aos espetáculos e diversões públicas, o direito de respostas pelos abusos, a 

publicação de livros e periódicos independente de licença previa, não permissão ao 

anonimato e a propaganda de guerra ou de processos violentos, também era 

previsto (BRASIL, 1924, S/P) 
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Com advento do golpe militar, Getúlio Vargas outorgou a Constituição de 

1937 (mil novecentos e trinta e sete), apesar das inúmeras restrições ao direito a 

liberdade de expressão, a carta garantia aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país o direito a manifestação de pensamento, em meio oral, ou por escrito, impresso 

ou por imagem (BRASIL, 1937, S/P) 

 

Passado este trágico momento, temos a promulgação da Constituição Liberal, 

que elucidava a livre manifestação de pensamento, nos mesmos moldes 

estabelecidos na carta de 1934 (BRASIL, artigo 141, §5º, ano 1946). A Constituição 

de 1967 (mil novecentos e noventa e sete) ampliou o conceito de liberdade de 

expressão, acrescendo a livre manifestação de convicções politica e filosóficas e a 

prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos 

(BRASIL, 1967, S/P) 

 

Entretanto a extensão a liberdade de expressão apresentada na constituinte 

de 1967 (mil novecentos e noventa e sete), durou pouco, já que em 1969 (mil 

novecentos e noventa e nove) a Constituição foi emendada, a emenda nº 1º (um), 

para alguns doutrinadores foi uma nova Constituição, apesar disso ficou 

resguardada no artigo 153, §8º da constituinte, a publicação de livros e periódicos 

sem previa licença, não sendo tolerada a propaganda de guerra e de processos 

violentos (BRASIL, 1969, S/P) 

 

Também no ano de 1967 (mil novecentos e noventa e sete), foi elaborado e 

promulgado a Lei de Imprensa que difundiu a livre manifestação de pensamento e 

informações ou ideias, por qualquer meio e a vedação ao Governo de exercer 

censura sobre jornais ou periódicos em empresas de radio fusão e agências 

noticiosas (BRASIL, 1967, S/P) 

 

A Constituição de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito) apresenta uma ampla 

gama de garantias individuais, temos assegurado no artigo 5º, inciso IX (quarto) a 

livre manifestação da atividade intelectual, artísticas, cientifica e comunicação, 

independente de censura ou licença (BRASIL, 1988, S/P) 
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No inciso IV (quarto) reza a proibição do anonimato, já o inciso V (quinto) 

assegura o direito de resposta e indenização pelo dano sofrido (material, moral e a 

imagem) limitando tais direito a proporção do agravo, o inciso XIV (quatorze) visa o 

livre acesso a informação e o resguardo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional (BRASIL, 1988, S/P) 

 

Somado a estes encontramos o artigo 220, caput, que apregoa a 

manifestação do pensamento sem restrição, o paragrafo 1º (primeiro) e 2º 

(segundo), viabiliza a impossibilidade de qualquer tipo de censura (politica, 

ideológica e artística) e a determina que nenhuma Lei poderá limitar à liberdade de 

expressão (BRASIL, 1988, S/P) 

 

1.1.6 Conceito e limitações 

 

Anota Canotilho que a liberdade de expressão permite assegurar a 

continuidade do debate intelectual e do confronto de opiniões, num compromisso 

crítico permanente (CANOTILHO, 2013, P.275) 

 

Some a este conceito as considerações de Dória, que segundo suas palavras 

liberdade de expressão e: “e o direito de exprimir, por qualquer forma, o que se 

pense em ciência, religião, arte, ou que for”. (DÓRIA, 1960, P.60) 

 

Em breve sumula o direito a liberdade de expressão e um direito “natural” 

próprio ser humano, visto, sua necessidade de comunicar-se com seus 

semelhantes. A doutrina e a Constituição (1988) garantem alguns modos de 

caracterização do direito a liberdade de expressão 

 

Primeiramente cita a liberdade de opinião, sendo ela a liberdade do individuo 

escolher e determinar sua opinião intelectual. Esta se desdobra na liberdade de 

consciência religiosa e a consciência filosófica ou política. (BRASIL, 1988, S/P) 

 

Neste campo adentra a liberdade de imprensa e comunicação, esta liberdade 

se concretiza por meio dos diversos veículos de difusão com livros, os jornais, 
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periódicos, serviços de radio fusão sonora e de imagem, revistas e boletins. 

(BRASIL, 1988, S/P) 

 

A liberdade de religiosa, também e considera como forma de liberdade de 

expressão, pois exterioriza o direito a crença, a liberdade de culto e a liberdade de 

organização religiosa. A liberdade artística, como exemplo de liberdade expressão, 

pode-se citar o nu artístico, recentemente o notório caso do Museu de Arte Moderna 

tomou a paginas de todos os jornais, pois o espetáculo que apresentava como 

atração principal a figura de um homem nu, a seção oportunizou que algumas 

crianças tocasse no homem, claro tal evento sofreu censura. 

 

A liberdade de expressão por meio intelectual e cientifica, e exteriorizada 

pelas atividades cientificas e outras vinculadas ao conhecimento, como artigos e 

produções filosóficas. A liberdade cultural entra nesta garantia, trazendo um rol 

especifico, onde ficam fixados os deveres do Estado. (BRASIL, 1988, S/P) 

 

Segundo a doutrina, a liberdade de expressão poderá ser tolhida em algumas 

situações, com o intuito de coibir o anonimato, impor resposta e indenização por 

excessos, para preservar a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem 

(MENDES, 2014, P. 271). 

 

Indo mais a fundo, radio e televisão poderão sofrer certas imposições dos 

entes públicos, quanto às transições exibir conteúdo incompatível como o horário e a 

faixa etária dos telespectadores, por exemplo, o mesmo se dos espetáculos 

previamente ao Estado, pode ainda ser reprimido as publicidades cujo o conteúdo 

exprimi bebidas alcoólicas e tabaco. (BRASIL, 1988, S/P) 

 

1.2 Princípios aplicáveis 

 

Os princípios constitucionais aponta a direção para todas as garantias 

individuais, com o direito a liberdade de expressão não e diferente a Constituição 

Federal aponta os seguintes princípios basilares.  
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1.2.1 Princípio Dignidade da Pessoa Humana 

 

Este princípio e fundamento muitas das garantias constitucionais, sendo 

compreendido como as condições mínimas para sobrevivência da pessoa humana. 

O constituinte brasileiro inseriu o princípio da dignidade da pessoa humana no rol 

dos princípios do Estado Democrático de direito. (BRASIL, 1988, S/P)  

 

Desta forma, o Estado fica vinculado a tal princípio, devendo todas suas 

atividades estar em conformidade com o princípio. Em resumo o princípio da 

dignidade da pessoa humana visa assegurar a todo ser humano um pleno gozo de 

todos os direitos e garantias, ficando a cargo do Estado adotar medidas para efetivar 

o direito a liberdade de expressão. 

 

1.2.2 Princípio da Proporcionalidade 

 

E um princípio que limitador do direito de a liberdade de expressão, este 

consagra que nos casos concretos, existindo conflitos de garantias, deve-se 

analisada cada uma de forma pormenorizada, a fim de, alcançar a máxima fluidez 

dos bens jurídicos. 

 

Os lações comum do Principio da Proporcionalidade e o Principio da liberdade 

de expressão, esta contido na Constituição Federal que garante o direito de resposta 

e indecisão de forma equitativa a lesão (BRASIL, 1988, S/P). 

 

1.2.3 Princípio da Igualdade 

 

E o princípio que aduz a igualdade de todos perante a Lei, sem distinção de 

qualquer natureza, sua efetivação garante um tratamento justo a todos os cidadãos. 

(BRASIL, 1988, S/P) 

 

Somente em algumas situações o Princípio da Igualde implica no direito a 

liberdade de expressão, ressaltou a Constituição viabilizando a todos os cidadãos a 

não privação de direitos por motivo de convicção religiosa, politica ou filosófica. 

(BRASIL, 1988, S/P) 
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1.2.4 Principio do Estado Democrático de Direito 

 

Principio este consagrado no artigo 1º (primeiro) da Constituição Federal, este 

principio garante a manutenção do sistema democrático de direito, levando em 

consideração que a população e o principal instrumento de formação do regime 

democrático, e que não raras as vezes estes cumpre com este papel pelas formas 

verbais. (BRASIL, 1988, S/P)  

 

Tal principio e a fonte que alimenta o Estado Democrático, pois sem liberdade 

de expressão e impressa livre, não há mínima possibilidade de existência de um 

governo justo.  

 

1.3 Liberdade de expressão e o direito comparado 

 

 Entidades não governamentais sem fins lucrativos, apontam algumas nações  

estratégicas  que garante a liberdade de expressão, entretanto outas nações não 

colaboram com a garantia, restringindo o direito a liberdade de expressão e opinião,  

entre os países podemos destacar.  

 

1.3.1 Dinamarca 

 

A Dinamarca e a nação que possui o maior índice de liberdade de expressão, 

o texto constitucional dinamarquês garante em seu dispositivo 77 (setenta e sete) a 

cada um o direito de publicar suas ideias por via impressa, por escrito ou oralmente 

(DINAMARCA, 1849, S/P). 

 

O texto ainda e claro ao estabelece que a censura nunca poderá ser 

estabelecida na Dinamarca, bem como os excessos cometidos no exercício da 

liberdade de expressão ficara a cargo dos comunicadores perante o tribunal. 
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1.3.2  China 

 

Por outro lado, a China e a nação que mais restringe a liberdade de 

expressão, embora seu texto constitucional garanta a todos os cidadãos da 

República Popular da China o direito de gozar a liberdade de expressão, de 

imprensa, de reunião, de desfile e da manifestação (CHINA, 1982, S/P) 

 

A única restrição colocada pela carta chinesa, e a restrição do livre exercício 

da liberdade quando esta atentar contra os interesses do Estado, da sociedade e da 

coletividade manifestação. (CHINA, 1982, S/P). Em bora seja bem amplo o texto 

chinês, ao tratar do direito a liberdade de expressão, isso não impede que o governo 

censure a imprensa e limite o acesso a informação. 

 

1.3.3 Espanha 

 

A Constituição espanhola apresenta o maior rol dos direitos a liberdade de 

expressão, sendo mais extensivo que o Brasil, em seu texto fica instituído o 

reconhecimento de expressar e difundir livremente o pensamento, ideias e opiniões 

por todo meio de reprodução (ESPANHA,1978, S/P). 

Protege ainda a carta às produções e criações literárias, artísticas e técnicas, 

bem como o direito de comunicar e de receber livremente informação. O exercício 

destes direitos não poderá ser restringido por qualquer censura previa. 

(ESPANHA,1978, S/P). 

As únicas limitações apresentada pela Lei maior da Espanha ao direito a 

liberdade de expressão, e que esta garantia deve respeitar as leis que desenvolvem 

sobre a honra, à intimidade, à imagem e à proteção da juventude e da infância. 

(ESPANHA,1978, S/P). 

 

1.3.4  Estados Unidos da América 
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Atualmente o conceito apresentado pelos Estados Unidos América e o mais 

replicado e aceito mundialmente pelos países democráticos, o texto da 1ª (primeira) 

emenda a Constituição americana, veda o Congresso de estabelecer qualquer Lei 

que proíba ou restrinja o livre exercício a liberdade de expressão, de palavra e de 

imprensa (EUA, 1ª Emenda). 

 

A Constituição americana, não apresenta nem uma vedação ao direito a 

liberdade de expressão, o que apresentando porem à 1º (primeira) emenda e uma 

visão filosófica do direito a liberdade de expressão.  

 

1.4 Liberdade de expressão a luz do Supremo Tribunal Federal 

 

O Supremo Tribunal Federal foi chamado três vez a se manifestar sobre o 

direito de liberdade de expressão primeiramente abordará os melhores momentos 

proferidos na Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamental nº: 130, onde 

os Ministros acordaram pela não recepção da Lei de Imprensa pela Constituição 

Federal. 

 

O ministro Menezes, destaca em suas palavras que “não a lugar para 

sacrificar a liberdade de expressão no plano das instituições que regem a vida das 

sociedades democrática”, contemplou ainda o ministro “quando se tem um conflito 

possível entre a liberdade e sua restrição deve-se defender a liberdade” (BRASIL, 

2009, S/P). 

 

Já O Ministro Joaquim Barbosa, entende “[...] que a liberdade de expressão 

deve ser a mais ampla possível no que diz respeito a agente públicos, mas tenho 

muita reticência em admitir o mesmo tratamento [...] ao cidadão comum”. Neste 

julgado o Ministro PELUSO, entende que não é absoluta a liberdade de expressão 

(BRASIL, 2009, S/P). 

 

 Em outra ocasião Supremo Tribunal Federal deu intepretação extensiva ao 

artigo 287 do Código Penal, pacificando o entendimento de que os movimentos 

favoráveis à legalização da maconha encontrava-se amparo no direito a liberdade de 

expressão (BRASIL, 2011, S/P). 



18 
 

 

No voto do Ministro relator Celso de Melo, apresenta as seguintes colocações 

“desse ponto de vista, (a liberdade de expressão) é um fator relevante da construção 

e do resguardo da democracia, cujo pressuposto indispensável é o pluralismo 

ideológico”, retira destes dizeres que o pressuposto básico para plena aplicação do 

direito a liberdade de expressão e o afastamento do dogmatismo e a afirmação do 

pluralismo de ideias (BRASIL, 2011, S/P). 

 

A ministra Carmem Lucia, fundamentou suas colocações com os dizeres de 

certo jurista americano, que dispõe “Se, em nome da segurança, abrimos mão da 

liberdade de expressão, amanhã não teremos nem liberdade nem segurança”. 

Nestas colocações fica evidente a busca constante pelo direito a liberdade de 

expressão (BRASIL, 2011, S/P). 

 

Ayres Brito, entendeu que “a liberdade de expressão é a maior das 

liberdades, que é tonificada [...] quando exercida conjuntamente, o gozo da liberdade 

e expressão depende da rigorosamente da coletividade (BRASIL, 2011, S/P)”. 

 

No julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº: 4.815, os Ministros 

dispôs ser inexigível autorização previa para a publicação de biografias. Carmem 

Lucia afirmou que “a norma infraconstitucional não pode amesquinhar preceitos 

contorcionais, impondo restrições ao exercício de liberdades”, neste relatório fica 

claro a superioridade da norma constitucional sobre a infraconstitucional, quando 

tratando de direitos e garantias individuais (BRASIL, 2015, S/P) . 

 

O ministro Roberto Barroso, entende que liberdade de expressão trata se da 

mais nobre garantia, isso não significa uma superioridade sobre os demais direitos 

fundamentais, por outro lado a liberdade de expressão deve desfrutar dessa 

preferencia (BRASIL, 2015, S/P). 

 

Finalmente o ministro relator Celso de Mello, afirmou: “Não devemos 

retroceder nesse processo de conquista das liberdades democráticas. O peso da 

censura ninguém o suporta” (BRASIL, 2015, S/P). 
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2 CAPÍTULO - DO CRIME DE DESACATO 

 

 O tipo penal desacato foi introduzido no ordenamento pátrio em plena Era 

Vargas, um momento marcado pela violação de diversas garantias individuais, as 

disposições do artigo 331 não foge a esta regra, uma vez que, sua implementação 

no Código repressor esta intimamente relacionada a proteção do bem maior do 

Estado, o funcionário público, contudo esta norma apresenta falas perceptíveis além 

da violação de garantias, para tanto vejamos de forma mais detalhada a 

configuração do delito. 

 

2.1 Do crime de desacato no direito penal brasileiro 

 

 Com o advento do Decreto Lei 2.848 de 1940, o tipo penal desacato foi 

introduzido no arcabouço jurídico pátrio. Encartado no artigo 331 do diploma legal 

observa-se a seguinte definição para o delito: “desacatar funcionário público no 

exercício de sua função ou em razão dela” (BRASIL, 1940, S/P)  

 

Segundo a doutrina majoritária, o crime de desacato deve ser conceituado 

como um crime comum cometido contra a administração pública, consistindo na 

recusa de um particular em cumprir legitima determinação de autoridade pública 

com animus injuriandi, ou seja, proferindo ofensas a fim de desmoraliza-lo. 

(ACQUAVIVA, 2014, P.174) 

 

Vislumbre que a intenção do legislador ao introduzir o crime de desacato no 

ordenamento era proteger o normal funcionamento e a continuidade do serviço 

público, assegurando aos funcionários públicos certos prestígios. (GRECO, 2014, 

P.137) 

 

A partir destas definições podemos apontar que o tipo penal desacato divide-

se em três elementos sendo o primeiro item a conduta de desacatar, entretanto esta 

conduta o legislador não preocupou em pormenorizar, deixando ao encargo dos 

manuseadores do direito determinar o que venha a ser tal elementar do tipo penal. 
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O segundo núcleo constante no bojo do dispositivo e a figura do funcionário 

público o sujeito passivo do delito. Para efeitos penais considera autoridade pública, 

aqueles que embora transitoriamente ou sem remuneração exerça cargo, emprego 

ou função pública, também são equiparados a funcionário público a pessoa 

prestadora de serviço público a entidade paraestatal, bem como, aqueles que 

trabalham para empresa prestadora de serviços típicos da administração pública 

(BRASIL, 1940, S/P). 

 

Neste sentido exemplifica Rogério Greco que não importa o cargo, emprego 

ou função que a autoridade pública exerça desde o mais simplório ao mais elevado 

cargo ocupado, podem ser vítima do crime de desacato (GRECO, 2014, P.540). 

 

Quanto ao sujeito ativo do tipo penal desacato, existe três correntes 

doutrinarias que trata do assunto, a primeira subdivisão dispõe que qualquer dos 

particulares pode praticar o delito, haja vista, ser o desacato um crime comum.  

 

A segunda teoria difundida por Nelson Hungria traz a hipótese que somente 

haveria desacato se o transgressor tivesse posição hierárquica social ou funcional 

inferior ou igual a do funcionário desacatado (HUNGRIA, 1958, P. 425).   

 

A terceira tese e defendida por Heleno Fragoso e pela maioria, estabelece 

que tanto o particular e o funcionário público podem executar a elementar do tipo 

penal, uma vez que o funcionário público ao ofender outro, despe da qualidade 

investida e se iguala ao particular (FRAGOSO, 1977, P. 462). 

 

O último elemento pra efeito de caracterização do delito constante no 

dispositivo, refere que, as ofensas devem ser proferidas/dirigidas contra funcionário 

público no exercício da função ou em razão dela. Dessa feita, presume que as 

ofensas devem ser necessariamente direcionadas ao funcionário público no 

desempenho de suas funções em razão delas.  
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Nesta hipótese, se a ofensas for proferida na ausência do polo passivo 

(funcionário público), não se configurará o crime de desacato, sendo o sujeito ativo 

indiciado nos termos do crime de injuria (CAPEZ, 2014, P. 583).  

 

O crime de desacato se consuma instantaneamente devendo apenas o 

agente desprezar a Administração Pública, identificada na figura do agente público, 

nesta oportunidade não e necessário o servidor se sentir desacatado. (GRECO, 

2014, P. 540) 

 

Em regra a tentativa não e admitida no crime de desacato, entretanto em 

algumas modalidades onde o iter criminis for fracionado haverá a possibilidade do 

desacato na modalidade tentada, à doutrina cogita o senário onde o particular e 

impedido de arremessar certo objeto em direção ao funcionário público. (CAPEZ, 

2014, P. 584) 

 

Outro elemento subjetivo a ser analisado e o dolo, conforme o código 

repressivo o dolo configura-se quando o agente assume o risco de produzir o crime, 

no tipo penal desacato o dolo e representado pela livre vontade de proferir palavras 

injuriosas.  Para complementar este assunto o agente ativo devera ter consciência 

que o agente passivo e funcionário público e de que o mesmo está no exercício de 

suas funções. 

 

A competência para julgar o delito de desacato, e designada ao Juizado 

Especial Criminal, visto que, a pena em abstrato trazida pela legislação penal não 

ultrapassa os dois anos de detenção ou multa, desta forma, implica pronunciar que 

será possível o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. A 

confecção da proposta de suspensão condicional do processo será ofertada pelo 

Ministério Público, uma vez que, a ação penal e de iniciativa pública incondicionada. 

 

Nesta mesma seara implica exprimir que a competência para julgar será 

subdividida em justiça comum, quando o agente passivo for autoridade pública 

estadual, e, justiça especial federal, quando no caso em tela o agente passivo for 

componente público federal. 
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Saindo um pouco dos elementos constitutivo do tipo penal desacato, algumas 

situações que podem ocorrer no caso concreto, a primeira delas ocorre quando 

numa mesma situação o agente ativo desacata vários funcionários públicos, 

configurando um concurso de crimes, nesta circunstancia o agente responderia por 

todos os fatos. 

 

Todavia o escritor Rogério Greco levanta a hipótese de crime único, haja vista 

que, ao cometer o crime de desacato o agente, comete crime não a pessoa do 

funcionário público, mais sim a administração, ainda que a conduta por parte do 

autor seja múltipla. (GRECO, 2014, P. 542). 

 

Outra conjuntura apresentada pela doutrina e a embriaguez, existe algumas 

corrente que delibera a cerca do assunto, a primeira delas especifica não exclui o 

crime de desacato, em outro preceito determina que a embriaguez extingui o dolo, 

pois o crime de desacato necessita de conduta determinada consistente na intenção 

de humilhar, este entendimento e adotado majoritariamente hoje, por fim Damásio 

entende que a embriaguez  somente exclui o crime quando completa e capaz de 

eliminar qualquer entendimento do agente (JESUS, 2015, P. 209). 

 

A jurisprudência também leciona à narrativa onde a atitude dos funcionários 

causa indignação aos particulares, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que o contra-ataque causado pela indignação não configura o crime de 

desacato (BRASIL, 2000, S/P). 

 

O tribunal superior acordou que o Estado devem apenas funcionar mediante o 

adimplemento dos impostos por parte do cidadão deste modo, a inconformidade do 

popular por meio do desacato se justificaria, pois a aceitação das mesmices 

implicaria no aumento de poder dos entes públicos e seus funcionários, o que 

acarretaria e muito o desmantelo nas varias estancias da administração publica. 

 

Para os ministros somente com a participação popular no Estado democrático 

de direito será possível romper a barreira da burocracia e da má prestação dos 

serviços públicos em qualquer das suas formas, deste modo aos olhos dos julgados 
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não justifica punir o particular pela indignação diante da precária gestão, mesmo 

sendo ela aos olhos da Lei criminalizada como desacato.  

 

A partir destes tópicos podemos concluir que o tipo penal desacato visa 

blindar o agente público de qualquer contra ataque verbal dos particulares, o que 

realmente era a intenção do legislador ao elaborar tal reprimenda, levando em 

consideração o período de nascimento desta norma (ditadura militar), momento este 

que o maior bem do Estado era seus funcionários públicos. 

 

2.2 Desacato no Código Penal Militar 

 

O Código Penal Militar (CPM) prevê três variedades de desacato, o artigo 

298, compreende o desacato de militar a superior hierárquico, vejamos: “desacatar 

superior, ofendendo lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir lhe à 

autoridade” (BRASIL, 1969, S/P) 

 

Nesta circunstancia a pena será aumentada quando a ofensa for dirigida a 

oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente. (BRASIL, 1969, 

S/P) 

 

O agente ativo na conjuntura em tela e o militar inferior hierarquicamente ou o 

funcional, para a Lei Penal Militar e considerado militar qualquer pessoa que, em 

momento de paz ou de guerra, seja incorporado às forças armadas. (BRASIL, 1969, 

S/P) 

 

O códex disciplinar entende como comandante o militar que detém função de 

direção (artigo 23 do CPM), já o conceito de superior o militar e aquele que em 

virtude da função exerce autoridade sobre outro militar de igual posto ou graduação. 

(BRASIL, 1969, S/P) 

 

Também cometera o crime de desacato o particular que em concurso a militar 

inferior ao sujeito passivo, profere ofensas, essenciais aos elementos do tipo penal 

presente neste artigo. 
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Do outro lado o agente passivo segundo o legislador não e o “militar”, mas o 

“superior”, segundo a doutrina tal elemento pode ser estendido a superiores na ativa 

e inativa. (COIMBRA, 2012, S/P) 

 

 Nesta construção também cabe ressaltar que embora o ofendido seja o 

“superior”, a administração militar sempre vai ser o sujeito passivo e por extensão o 

militar. (BRASIL, 2016, S/P) 

 

Nestas circunstancias não e necessário que o agente ativo opere com a 

finalidade de atingir necessariamente a administração castrense, bastando apenas 

que atinja um dos seus agentes no exercício militar, também não e essencial que o 

agente desmoralizado se sinta ofendido (BRASIL, 2015, S/P). Igualmente, a ofensa 

não obrigatoriamente deve ser proferida diretamente ao “superior”, bastando que o 

militar pratique qualquer ato que traduza em desacato.  

 

O núcleo do artigo e “desacatar” a autoridade superior, entretanto o artigo 298 

do CPM enumera outros elementos constitutivos do tipo penal, o primeiro deles a 

dignidade, segundo Coimbra e Steinfirger a dignidade e um conjunto de atributos 

morais que repercute no respeito, sendo configurado o crime quando o “superior” e 

chamado de ladrão, por exemplo. (COIMBRA, 2012, S/P)   

 

O segundo item e o decoro, que e entendido como um agrupamento de 

características físicas e intelectuais esculpe-se o crime, por exemplo, quando o 

“superior” e chamado de desprovido de inteligência, em outras palavras, “burra”. 

 

A ultima parte e deprimir a autoridade, que e consistente no ataque a seu 

cargo, ou seja, não considera o poder de liderança investido ao cargo do superior, a 

jurisprudência neste sentido coloca como exemplo, proferir: “não mandava em nada, 

nem mesmo em sua casa”, (BRASIL, 2006, S/P). 

 

 O crime de desacato a superior somete se configura pela forma dolosa, neste 

sentido, o artigo 47, inciso I, do CPM dispõe: que o dolo se exclui quando o agente 

ativo não conhecia a qualidade do sujeito passivo de superior, no caso concreto 

deve o indiciado demonstrado tal erro. 
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A tentativa somente configura na hipótese escrita, onde circunstancia alheia a 

vontade do militar o “bilhete” ou a “carta” não consiga chegar ao destino final, não 

configurando a tentativa por meio de desenho ou fotografia. 

 

Já o artigo 299 do CPM, traja a seguinte conceituação: “desacatar militar no 

exercício da função de natureza militar ou em razão dela”. Desta pequena definição 

extrai o crime de desacato a militar, como já abordado, considera-se militar qualquer 

pessoa que, em momento de paz ou de guerra, seja incorporado às forças armadas. 

O sujeito passivo desta relação e a instituição militar que o militar labora, embora 

seja o próprio militar atingido pela ofensa, à representação sempre será de 

competência da administração pública militar (BRASIL, 1969, S/P) 

.  

O núcleo do delito em tela e desacatar, sendo que, neste delito a existência 

do nexo funcional e essencial para a configuração do crime, ou seja, a ofensa deve 

ser proferida no exercício da função da atividade militar, assim, a falta do nexo 

funcional afasta o desacato. A partir destas definições o delito de desacato a militar 

configura-se quando determinada pessoa militar ou não na ativa ou na reserva, 

ofende determinado militar no exercício da atividade castrense ou em razão dela.  

 

Neste senário a ofensa não precisa necessariamente ser proferida 

diretamente a figura do militar ofendido. No desacato a militar, assim como no 

desacato a superior, somente se consuma na forma dolosa.  

 

A ofensa a assemelhado ou funcionário, e tratada no artigo 300 do CPM, que 

assenhora: “desacatar assemelhado ou funcionário civil ao exercício de função ou 

em razão dela, em lugar sujeito à administração militar”. E assemelhado a militar de 

acordo com a legislação o servido efetivo ou não, submetido a preceito de disciplina 

militar, em virtude de Lei ou estatuto (BRASIL, 1969, S/P)  

 

Este delito pode ser praticado por qualquer pessoa e de mesmo modo o 

sujeito passivo e a administração militar, mais uma vez, o núcleo e desacatar, tendo 

a necessidade da presença do nexo funcional, para que seja configurada a ofensa a 

assemelhado ou funcionário civil. 
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A particularidade deste delito esta na conduta, que deve ser praticada em 

local sujeito à administração militar. Acerca deste elemento a jurisprudência entende 

que este e fácil de caracterizado, uma vez que, as áreas militares são reguladas e 

compostas por integrantes da guarda militar, envergados de uniformes militares 

(BRASIL, 2015, S/P).  

 

2.3 Desacato praticado por advogado  

 

A Lei nº: 8.906 de 1994, mais conhecida atualmente como Estatuto da 

Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que ate o julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 1127, trazia incluso no seu artigo 7º, §2º a 

previsão da imunidade profissional ao advogado quanto ao crime de desacato 

(BRASIL, 2006, S/P).  

 

No entanto após o julgamento, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a  

imunidade da expressão “desacato”, mantendo, contudo no bojo do §2º as 

imunidades a injuria e a difamação, deste modo, podemos concluir que qualquer 

manifestação que caracterize o delito de desacato e punido. Em plenário somente os 

Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski votaram favorável à manutenção da 

redação original (BRASIL, 2006, S/P). 

 

2.4 Projetos de lei que tratam sobre desacato 

 

Atualmente existem dois projetos de Lei tramitando no Congresso Nacional, O 

projeto de Lei (PL) 602/2015 de autoria do deputado federal Jean Wyllys, tem por 

finalidades descriminalizar do tipo penal desacato, e a criminalização da conduta da 

“carteirada”, com consequente inclusão do delito no rol dos atos de improbidade 

(BRASIL, 2015, S/P).  

 

O congressista argumenta que o crime de desacato atenta contra o principio 

da moralidade administrativa, pois e utilizado para obtenção de vantagens indevidas, 

por parte das fundações públicas. 
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Para o relator Cabo Sabino, o artigo 331 do Código Penal visa manter certa 

proteção aos agentes públicos que legitimamente atua nome do Estado. O relator 

complementa que em eventuais exceções cometido pelos funcionários público deve 

ser combatido não com suspensão do tipo penal, mas com a aplicação de norma 

disciplinar. 

 

O para o novo relator Chico Alencar o crime de desacato e utilizado de longa 

data, para calar a voz dos particulares que ousem reagir contra os abusos 

praticados pelos agentes públicos, sendo clara violação ao direito constitucional a 

liberdade de expressão. 

 

O Projeto de Lei 6749/2016 de autoria do Deputado Federal Goulart requer 

alteração no Decreto Leo nº: 2.848 de 1940 (Código Penal), que se aprovado o 

artigo 331 do Código Penal, passa a ter uma forma qualificada mais gravosa, a 

qualificação recai sobre os crimes de desacatos cometidos contra profissionais da 

saúde, como médicos e enfermeiras (BRASIL, 2016, S/P). 

 

Na opinião do relator Hiran tal mudança deve ser feita de imediato, pois 

segundo aponta as pesquisas os profissionais da saúde são as maiores vítimas de 

ofensas morais, o que causa grave ameaças à saúde física e psicológica dos 

profissionais. 
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3 CAPÍTULO - DESACATO: CRIME OU LIBERDADE DE EXPRESSÃO   

 

 O Estado brasileiro tornou signatário da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em 1992 (mil novecentos e noventa e dois), vindo a dar caráter 

infraconstitucional posteriormente, nesta tratativa cabe anotar, que a Corte entendeu 

repetidamente que o delito de desacato viola o artigo 13º da Convenção Americana 

de Direitos Humanos.  

  

3.1 O crime de desacato segundo entendimento dos tribunais internacionais 

 

Muitos relatórios elaborados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

apontam o tamanho da incongruência do crime de desacato com as disposições da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, em especial o artigo 13º (decimo 

terceiro). 

 

Tudo começou em 1994 (mil novecentos e noventa e quatro) no julgamento 

do caso nº: 11.012, envolvendo de um lado a Argentina de outro Horácio Verbisky, 

na ação Horácio a retirada do crime de desacato previsto no artigo 244 do Código 

Penal argentino, bem como justa indenização a titulo de reparação do dano sofrido, 

o pedido foi fundamentado a partir das violações dos seguintes artigos: artigo 8º 

(tribunal independente e imparcial), 13 (liberdade de pensamento e expressão) e 24 

(igual proteção perante a Lei), todos da Convenção Americana Dos Direitos 

Humanos. 

 

Anteriormente Horácio foi condenado pela mais alta corte da Justiça 

argentina, de forma imparcial, pois supostamente teria difamado o Ministro Belluscio 

membro da Suprema Corte argentina. A denuncia narrava, que Horácio com animus 

injuriandi, publicou o artigo “Cicatrizes de duas guerras”, onde dirigiu duras criticas 

ao ministro.  

 

Esta publicação ocasionou à condenação de Horácio tanto na esfera civil 

como na penal, Belluscio movera ação civil em desfavor de Horácio, de modo que 

em umas das ações o Juiz considerou na sentença “nojentas e repugnantes” as 

declarações de Horácio. 
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Ao findar todos os meios de recursais, Horácio recorreu a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, onde o entendimento pátrio foi revertido, a 

Corte entendeu que a disposição encontrada no artigo 244 do Codex Penal 

Argentino, limitava demasiadamente o direito a liberdade de expressão, uma vez 

que, a tipificação visava acima de tudo silenciar as ideias e opiniões contraria ao 

Estado, dando por outro lado, uma camada proteção aos funcionários públicos. 

 

A partir do aluído relatório, a Corte reuniu com partes firmando acordo de 

solução amistosa, a nação Argentina ficou comprometida a retirar do seu 

ordenamento as normas limitadoras do direito a liberdade de expressão, como a Lei 

de desacato. Fato este ocorrido por meio da Lei 24.198. (CIHD, 1994, S/P)   

 

Cabe anotar que a Argentina foi à primeira nação signatária da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos a derrogar de seu ordenamento a conduta 

desacatar. 

 

Em 1998 (mil novecentos e noventa e oito) a mesma Corte, gravou nas 

clausulas dizeres condenando as denominadas “leis de desacato”, pois as restrições 

a liberdade de expressão dos cidadãos era evidente. 

 

Sob o ponto de vista da Corte, muitos fatos concretos justificam tal 

entendimento, pois levando em consideração o processo de formatação do sistema 

democrático de direito, o povo e peça fundamental neste processo, e não raras as 

vezes a manifesta deste poder acontece por meios verbais, e necessário que haja 

amplo debate na formação das politicas públicas. 

 

Ao consubstanciar normas penais criminalizando a conduta de desacatar em 

seus ordenamentos, os Estados signatários invertem o papel da democracia, 

tonando-se transgressores do principio do sistema democrático de direito.  

 

O relatório continuou, passando a questionar o fato das normas penais de 

desacato carregarem indiretamente ameaças a locomoção do cidadão, como 

podemos observar no artigo 331 do Código Penal, deste modo, fica cristalino a 
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manifestação da censura na forma velada, o medo as sanções sempre ultrapassa a 

livre manifestação de pensamento. 

 

Os relatores vislumbraram ainda, que na atual conjuntura dos tribunais 

pátrios, se privilegia as declarações do funcionário público, em contraposição as 

versões apresentadas pelos denunciado sempre devem estar acompanhadas de 

outros meio de prova.  

 

Por ultimo a Corte, apontou quais legislações deveriam ser revogadas pelos 

países signatários, sendo elas: artigo 162 do Código Penal boliviano, artigo 331 do 

Código Penal brasileiro, artigo 263 do Codex Penal chileno, dispositivo 307 do 

Código Penal da Costa Rica, clausula 144 do Código repressor cubano, item 231 da 

legislação penal do Equador, artigo 339 do Código Penal de El Salvador, artigo  411 

e 412 da Guatemala, artigos 183 ao 185 e 390 ao 393 do Código haitiano, artigo 345 

Honduras, artigo 189 México, artigo 347 Nicarágua, Panamá artigo 307, Peru artigo 

374, Republica Dominicana artigos 368 e 369, Uruguai artigo 173 e Venezuela 

artigos 223 e 226 ao 229. (CIDH, 1998, S/P)    

 

Durante o ano de 2000 (dois mil) a Corte mais uma vez foi chamada a 

manifestar sobre a temática, desta vez receitou duras criticas as leis de Difamação, 

Calunia e injurias, para os magistrados aplicação efetiva da garantia a liberdade de 

expressão passa pela reforma destas Leis, ampliando seu alcance e aplicabilidade 

aos casos envolvendo lesão a honra de agentes públicos. 

 

Nesta vertente, a sessão destacou que os crimes contra a honra, devem 

limitar-se aos casos onde se faz presente o instituto da “real malícia”, que segundo 

eles, a configuração dos crimes contra honra dar-se-á quando o delinquente comete 

o delito sabendo que seu ato é desrespeitoso ou falso. (CIDH, 2000, S/P) 

 

Neste mesmo ano, a Corte aprovou importantes princípios sobre liberdade de 

expressão, podemos extrair do principio 11 (onze) que o proletariado público esta 

sujeito a maior controle da sociedade, deste modo, leis que castiga manifestações 

divergentes as dos funcionários públicos contraria o direito a liberdade expressão e 

opinião. (CIDH, 2000, S/P) 
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Ao promulgar este principio a Corte adotou o seguinte posicionamento:  

 

50. Como foi salientado anteriormente, o pleno exercício da liberdade 
de expressão é um dos principais mecanismos com que a sociedade 
conta para exercer um controle democrático sobre as pessoas que 
têm a seu cargo assuntos de interesse público. A CIDH se 
pronunciou claramente sobre a incompatibilidade das leis de 
desacato com a Convenção Americana:  
A aplicação de leis de desacato para proteger a honra dos 
funcionários públicos que atuam em caráter oficial outorga-lhes 
injustificadamente um direito a proteção especial, do qual não 
dispõem os demais integrantes da sociedade. Essa distinção inverte 
diretamente o princípio fundamental de um sistema democrático, que 
faz com que o governo seja objeto de controles, entre eles, o 
escrutínio da cidadania, para prevenir ou controlar o abuso de seu 
poder coativo. Considerando-se que os funcionários públicos que 
atuam em caráter oficial são, para todos os efeitos, o governo, então 
é precisamente um direito dos indivíduos e da cidadania criticar e 
perscrutar as ações e atitudes desses funcionários no que diz 
respeito à função pública. 
Juntamente com as restrições diretas, as leis de desacato restringem 
indiretamente a liberdade de expressão, porque carregam consigo a 
ameaça do cárcere ou multas para aqueles que insultem ou ofendam 
um funcionário público. A esse respeito, a Corte Europeia afirmou 
que, apesar de as penas posteriores de multa e revogação de um 
artigo publicado não impedirem que o peticionário se expresse, elas 
"equivalem, não obstante, a uma censura, que podem dissuadi-lo de 
formular críticas desse tipo no futuro". O temor de sanções penais 
necessariamente desencoraja os cidadãos de expressar suas 
opiniões sobre problemas de interesse público, em especial quando 
a legislação não distingue entre os fatos e os juízos de valor. 
A crítica política com frequência inclui juízos de valor. Quando são 
aplicadas, as leis de desacato tem um efeito direto sobre o debate 
aberto e rigoroso sobre as políticas públicas, que o Artigo 13 garante 
e que é essencial para a existência de uma sociedade democrática. 
Ademais, a Comissão observa que, ao contrário da estrutura 
estabelecida pelas leis de desacato, em uma sociedade democrática, 
as personalidades políticas e públicas devem estar mais – e não 
menos – expostas ao escrutínio e à crítica do público. Como essas 
pessoas estão no centro do debate público e se expõem de modo 
consciente ao escrutínio da cidadania, devem demonstrar maior 
tolerância à crítica.  
 
51. A Comissão estabeleceu: "[...] a necessidade de existir um 
debate aberto e amplo, crucial para uma sociedade democrática, 
deve incluir necessariamente as pessoas que participam na 
formulação e na aplicação das políticas públicas […]". E adiciona: 
"[…] como essas pessoas estão no centro do debate público e se 
expõem de modo consciente ao escrutínio da cidadania, devem 
demonstrar maior tolerância à crítica […]" 
. 
52. Nesse contexto, a distinção entre a pessoa privada e a pública 
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torna-se indispensável. A proteção outorgada a funcionários públicos 
pelas denominadas leis de desacato atenta abertamente contra 
esses princípios. Essas leis invertem diretamente os parâmetros de 
uma sociedade democrática, na qual os funcionários públicos devem 
estar sujeitos a um maior escrutínio por parte da sociedade. A 
proteção dos princípios democráticos exige a eliminação dessas leis 
nos países em que elas ainda subsistam. Por sua estrutura e 
utilização, essas leis representam enquistamentos autoritários 
herdados de épocas passadas, e é preciso eliminá-las (CIDH, 2002, 
S/P) 

 
  

Em 2002 (dois mil e dois) a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

aprovou nova relatoria, em grande do documento podemos encontrar opiniões 

condenado veementemente as leis que punem opiniões dos cidadãos (CIDH, 

Capitulo V, Das Leis de Desacato e Difamação Criminal, ano: 2002). Neste mesmo 

entendimento, em 2004 (dois mil e quatro), a Corte apresentou-se indignada diante 

ao não avanço do processo de revogação das legislações de desacato, poucos 

países signatários dissolveram seus ordenamentos (CDIH, 2004, S/P) 

  

Entre eles, o Chile que no ano de 2001 (dois mil e um) retirou o delito de 

desacato previsto no artigo 6º, alínea b, da Lei de Segurança do Estado, por meio da 

Lei nº: 19.733 (CHILE, 2001, S/P)  

 

A nova Lei também alterou a competência para julgamento das demandas de 

difamação sofrida por militar, não sendo mais da competência dos tribunais militares, 

passando a competência à justiça comum. Salienta-se que a partir deste ponto o 

Chile progressivamente foi retirado do Código Penal e do Código da Justiça Militar 

as normas de desacato, tendo seu fim em 2005 (dois mil e cinco).  

 

A Costa Rica adotou medidas contraria, em 2002 (dois mil e dois), não 

revogando a legislação, entretanto modificou o verbo do texto constante no artigo 

309 do Código Penal, passando a dispor o verbo ameaçar ao invés de desacatar, a 

mudança ocorreu por meio da Lei 8.224. 

 

Outros países seguiram a mesma postura, retirando do seu ordenamento o 

crime de desacato, como o Paraguai (1997), Peru (2003), Panamá (2007), 
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Nicarágua (2007), Equador (2014), Bolívia (2012), Guatemala (2006) e Honduras 

(2005). 

 

A ultima manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos a 

respeito deste assunto foi em 2016 (dois mil e dezesseis) quando dedicou a 

colacionar as jurisprudências importantes a cerca da incompatibilidade das “leis de 

desacato” e a Convenção Americana de Direitos Humanos, a titulo de elucidação, 

foram os seguintes julgamentos: Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Palamara Iribarne vs. 

Chile, Kimel vs. Argentina e Usón Ramírez vs. Venezuela (CIDH, 2016, S/P) 

 

Outras Organizações Não Governamentais mundialmente conhecidas pela 

defesa dos Direitos Humanos manifestaram semelhantemente a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.  

 

Em 1994 (mil novecentos e noventa e quatro) a Sociedade Interamericana de 

Imprensa, na conferencia sobre a liberdade de expressão suscitou que todo 

regramento de desacato restringe a livre manifestação de opiniões, o principio 10 

(dez) da declaração e claro, vedando qualquer punição aos meios de comunicação 

ou jornalista, que por suas atividade típicas divulga informações contrarias ao poder 

público (SIP, 1994, S/P).  

 

As Nações Unidas em 1999 (mil novecentos e nove) emitiu seu primeiro 

parecer cerca do direito a liberdade de expressão, informou a entidade que nos 

países onde existem Leis de desacato e difamação, a maior incidência de restrições 

ao direito à liberdade de expressão. 

 

Em outra reunião as Nações Unidas concebeu que as normas de desacato e 

difamação, devem ser substituídas por leis civis, capazes de amortecer os danos 

sofridos pelo agente público, a associação solicitou também aos Estados membros a 

retirada dos brasoes, logos, bandeiras e símbolos das ações penais ou cíveis, que 

tenha matéria afeta aos crimes de honra.  

 

A derradeira manifestação das Nações Unidas foi proferida em conjunto com 

membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no ano de 2001 (dois 
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mil e um), nesta ocorrência, foram ratificados todos os entendimentos anteriores 

(ONU,2000, S/P) 

 

O relatório anual do Banco Mundial, separou parte do repositório para 

destacar a respeito do crime de desacato, no seguinte termo:  

 

 As leis de desacato são particularmente restritivas, e protegem 
grupos seletos tais como a realeza, políticos e funcionários do 
governo frente a críticas. Normalmente, as leis de desacato tipificam 
como delito penal o prejudicar a "honra e dignidade" ou a reputação 
destes indivíduos e instituições seletas, sem levar em conta a 
verdade. Um estudo de 87 países constatou que estas leis são, 
surpreendentemente, frequentes, em particular nas ações por 
difamação... Na Alemanha e nos Estados Unidos são pouco comuns 
e muito raramente invocadas. Ainda assim, em muitos países em 
desenvolvimento, são o meio favorito para acossar os jornalistas 
(IFEX, 2002, S/P) 

 

No mesmo ano, no continente africano (Senegal), acontecia o 10º (decimo) 

encontro pela liberdade expressão, reunindo diversos representantes dos países 

signatários, ficou ajustado na conferencia que a privação da liberdade, como meio a 

coercitivo, punitivo ou educativo imposto pelas “Leis de desacato”, viola a livre 

manifestação de opiniões. 

 

Completou os representantes, que as normas de calunia e a difamação, são 

mais que suficientes para coibir qualquer ataque aos serventuários públicos, 

finalmente o pacto ainda discorreu que tais normas deveriam estar inserida no 

Código Civil em não no Código Penal, sendo que para o enquadra as condutas 

difamatórias  as normas seria preciso dimensiona o dano, não apenas alega-lo 

(CIDH, 2002, S/P). 

. 

3.2 Julgado do Superior Tribunal De Justiça    

 

 O Supremo Tribunal de Justiça foi chamado em duas ocasiões, para 

argumentar a respeito da incompatibilidade do crime de desacato e as disposições 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. A primeira analise da matéria 

ocorreu no exame do Recurso Especial nº: 1.640.084, em 15 de dezembro de 2016, 

com a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.  



35 
 

 

 Nos autos, o recorrente Alex Carlos alegou incisivamente a violação das 

disposições encartada na Convenção Americana de Direitos Humanos, em especial 

o artigo 13 (decimo terceiro).  Anteriormente Alex Carlos fora condenado, nas penas 

dos artigos 157, caput combinado com o artigo 329, caput e artigo 331 na forma do 

artigo 69, caput, todos do Código Penal, o que cominou na pena privativa de 

liberdade de 5 (cinco) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias e cumulativamente ao 

pagamento de 12 (doze) duas multa, cumprida incialmente em regime fechado.   

 

 A defesa de Alex Carlos em primeiro momento recorreu ao Tribunal de Justiça 

de São Paulo que manteve a condenação, os desembargadores manifestaram que a 

salvaguarda do direito a liberdade de expressão prevista na Constituição Federal 

não justificava a injusta agressão aos Policiais Militares, sem alternativas o 

personagem propôs o competente Recurso Especial, onde o acordão do Tribunal foi 

malquisto pelo Ministro relator Ribeiro Dantas. Na seguinte Ementa:  

 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
ROUBO, DESACATO E RESISTÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. 
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 
OCORRÊNCIA. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO 
PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TEMA NÃO 
PREQUESTIONADO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESACATO. 
INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM A CONVENÇÃO 
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE 
CONVENCIONALIDADE. [...] 4. O art. 2º, c/c o art. 29, da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) 
prevê a adoção, pelos Estados Partes, de "medidas legislativas ou 
de outra natureza" visando à solução de antinomias normativas que 
possam suprimir ou limitar o efetivo exercício de direitos e liberdades 
fundamentais. [...] A Comissão Interamericana de Direitos Humanos - 
CIDH já se manifestou no sentido de que as leis de desacato se 
prestam ao abuso, como meio para silenciar ideias e opiniões 
consideradas incômodas pelo establishment, bem assim 
proporcionam maior nível de proteção aos agentes do Estado do que 
aos particulares, em contravenção aos princípios democrático e 
igualitário. 11. A adesão ao Pacto de São José significa a 
transposição, para a ordem jurídica interna, de critérios recíprocos de 
interpretação, sob pena de negação da universalidade dos valores 
insertos nos direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos. 
Assim, o método hermenêutico mais adequado à concretização da 
liberdade de expressão reside no postulado pro homine, composto 
de dois princípios de proteção de direitos: a dignidade da pessoa 
humana e a prevalência dos direitos humanos. 12. A criminalização 
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do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a 
preponderância do Estado - personificado em seus agentes - sobre o 
indivíduo. 13. A existência de tal normativo em nosso ordenamento 
jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre funcionários e 
particulares, o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito. 
[...]. 15. O afastamento da tipificação criminal do desacato não 
impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura 
típica penal (calúnia, injúria, difamação etc.), pela ocorrência de 
abuso na expressão verbal ou gestual utilizada perante o funcionário 
público. 16. Recurso especial conhecido em parte, e nessa extensão, 
parcialmente promovido para afastar a condenação do recorrente 
pelo crime de desacato (art. 331 do CP) (AgRg no AREsp 
458.626/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado 
em 01/06/2017, DJe 29/11/2018, adaptado) 
 
 

 O Superior Tribunal de Justiça, por meio da 6ª (sexta) turma, observou que ao 

criminalizar do desacato o Brasil vai a contramão dos direitos individuais, produzindo 

disparidades de armas entre os funcionários e os particulares, um total desarranjo 

com o principio do Estado Democrático Direito.  

 

 Completaram ainda os Ministros que o afastamento do crime de desacato não 

impede o ofendido de recorrer a outras legislações, como os artigos 121 a 134 do 

Código Penal (crime contra a honra) ou a esfera civil.  

 

 Ate então pacificada a jurisprudência de abolitio criminis, a 3ª (terceira) seção 

do Superior Tribunal de Justiça guiou-se contrario ao acordão proferido pela 6ª 

(sexta) turma, pronunciando:  

 

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO 
DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 
DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME 
DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS 
HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). 
DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA 
ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH). 
ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA 
VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE. VETORES DE 
HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO 
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE 
RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS 
NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA 
MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF 
APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO 
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PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM 
QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. 
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO 
TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT 
NÃO CONHECIDO. [...] 7. Embora a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema "leis de 
desacato", não há precedente da Corte relacionada ao crime de 
desacato atrelado ao Brasil. [...] Sob o prisma de ambos instrumentos 
de interpretação, não se vislumbra qualquer transgressão do Direito 
à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. 11. 
Norma que incorpora o preenchimento de todos os requisitos 
exigidos para que se admita a restrição ao direito de liberdade de 
expressão, tendo em vista que, além ser objeto de previsão legal 
com acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e 
idônea a resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria 
ordem pública. [...] 13. Controle de convencionalidade, que, na 
espécie, revela-se difuso, tendo por finalidade, de acordo com a 
doutrina, "compatibilizar verticalmente as normas domésticas (as 
espécies de leis, lato sensu, vigentes no país) com os tratados 
internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado e em vigor 
no território nacional." 14. Para que a produção normativa doméstica 
possa ter validade e, por conseguinte, eficácia, exige-se uma dupla 
compatibilidade vertical material. 15. Ainda que existisse decisão da 
Corte (IDH) sobre a preservação dos direitos humanos, essa 
circunstância, por si só, não seria suficiente a elidir a deliberação do 
Brasil acerca da aplicação de eventual julgado no seu âmbito 
doméstico, tudo isso por força da soberania que é inerente ao 
Estado. Aplicação da Teoria da Margem de Apreciação Nacional 
(margin of appreciation). 16. O desacato é especial forma de injúria, 
caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos 
que integram a Administração Pública. Apontamentos da doutrina 
alienígena. 17. O processo de circunspeção evolutiva da norma 
penal teve por fim seu efetivo e concreto ajuste à proteção da 
condição de funcionário público e, por via reflexa, em seu maior 
espectro, a honra lato sensu da Administração Pública. 18. 
Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2. do Pacto de 
São José da Costa Rica, de modo a acolher, de forma patente e em 
sua plenitude, a incolumidade do crime de desacato pelo 
ordenamento jurídico pátrio, nos termos em que entalhado no art. 
331 do Código Penal. 19. Voltando-se às nuances que deram ensejo 
à impetração, deve ser mantido o acórdão vergastado em sua 
integralidade, visto que inaplicável o princípio da consunção tão logo 
quando do recebimento da denúncia, considerando que os delitos 
apontados foram, primo ictu oculi, violadores de tipos penais distintos 
e originários de condutas autônomas. 20. Habeas Corpus não 
conhecido.  
(HC 379269/MS. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 29/11/2018, 
adaptado) 
 
 

 Ao proferir entendimento diverso a 3ª (terceira) seção abriu precedente 

firmando acordão definindo que o desacato continua sendo crime. Os Ministros 
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fundamentaram sua posição, ressaltando o processo de formação do artigo 331 do 

Código Penal, foi concebido de forma coesa, precisa e clara, não deixando margens 

a erro, pois respeitou os paramentos legais estabelecidos no espectro da 

Constituição Federal.  

 

3.3 O crime de desacato no Supremo Tribunal Federal  

 

 Para afastar qualquer insegurança jurídica advindos dos julgamentos 

do Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil por meio do controle concentrado de constitucionalidade, ajuizou junto ao 

Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017 (dois mil e dezessete), a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, fixada sob o numero 496 (quatro centos 

e noventa e seis). 

 

 O conselho apresentou diversos argumentos e fundamentos jurídicos, 

que justificam o afastamento do crime de desacato, entre as justificativas desataca-

se a clara violação a preceitos fundamentais como a liberdade de expressão ficado 

no artigo 5º, inciso IX e artigo 220 da Constituição Federal, da igualdade disposto no 

artigo 5º, caput, da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito 

apregoado no artigo 1º da Constituição Federal. 

 

 Na ótica da Entidade o delito de desacato trata-se de uma norma penal 

aberta, que possibilita interpretação diversa aos julgadores, resultando em varias 

ocasiões em abuso de poder, autoritarismo e desrespeito por parte dos funcionários 

públicos.  

 

Para a relatoria do procedimento foi destacado o Ministro Roberto Barroso, 

que ate o presente momento não formulou qualquer pronunciamento, no aguardo do 

proclamasse final, cabe ressalto uma previa do entendimento do Supremo Tribunal 

 Federal. (ADPF nº: 496, Rel. Ministro: ROBERTO BARROSO, DJe 

29/11/2018) 

 

No julgamento do HC nº: 141949, a Suprema Corte negou provimento ao 

remédio constitucional, impetrado por paciente condenado em primeira instancia por 
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desacato a militar. O colegiado entendeu que as normas de desacato previsto na 

seara do Código Militar não contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

O Ministro relator Gilmar Mendes, explicou que a norma penal desacato visa apenas 

proporcionar a normal fluidez das atividades do Estado, cumulativamente a norma 

também proporciona maior segurança às instituições. 

 Para o Ministro, a figura do ilícito penal desacato não restringe o direito 

à liberdade de expressão, pois a figura da censura presente no artigo 13ª (decimo 

terceiro) do Pacto de São José da Costa Rica esta condicionada a um momento 

anterior e não posterior, como supostamente ocorre no tipo penal desacato. Os 

Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, seguiram o relator.  

 

 Divergindo do relatório o Ministro Edson Fachin defendeu a Convenção 

Interamericana dos Direitos Humanos, destacando que as colocações da Corte 

(CIDH) registram diversas posições que evidencia a incompatibilidade do delito de 

desacato com o direito à liberdade de expressão. Afirmou ainda o ministro que 

delitos como desacato deve ser aplicado apenas e situações anárquicas que 

comprometa a ordem natural do Estado (HC nº: 141949, Rel. Ministro: GILMAR 

MENDES, julgado em: 13/03/2018, DJE: 29/11/2018).  

 

 Seguindo o mesmo entendimento, o Supremo em recente analise do HC. nº: 

154.143 MC/RJ, mesma matéria em debate, entendeu:  

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DESACATO. TIPICIDADE. OFENSA AO DIREITO À LIBERDADE 
DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO NÃO CONFIGURADA. 
PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Consoante entendimento fixado 
pela Terceira Seção desta Corte Superior, a tipificação do crime de 
desacato não ofende o direito à liberdade de expressão, que, assim 
como ocorre com outras hipóteses elencadas no art. 5º da CF, não 
se revela absoluto (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO 
SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, 
DJe 30/06/2017). 3. Na oportunidade, „consignou-se que a 
conservação do delito em questão na legislação vigente, não 
acarreta o descumprimento do art. 13 da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, não havendo, sequer, a força vinculante 
que se procurou emprestar a impetrante a essa norma de direito 
internacional Supremo Tribunal Federal Documento assinado 
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digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que 
institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14522897. HC 
154143 MC / RJ integrante do nosso ordenamento‟ (HC 396.908/SC, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
15/08/2017, DJe 21/08/2017). 4. Ressalva do entendimento do 
Relator em sentido contrário. ADPF 496 pendente no STF. 5. Agravo 
regimental desprovido. (HC. nº: 154.143 MC/RJ, Rel. Ministro: 
CELSO DE MELO, julgado em:  08/08/2018, STF: 01/12/2018, 
adaptado). 
 
 

 Neste julgamento o relator acompanhou o entendimento firmado pela 3ª 

seção do Superior Tribunal de Justiça, consagrando que o artigo 331 do Código 

Penal, não perverte as colocações da Comissão Americana de Direito Humanos, tão 

pouco o artigo 13º (decimo terceiro) do tratado, deste modo, paira no senário jurídico 

um momento de incerteza, quanto a incompatibilidade ou constitucionalidade do 

delito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dia a dia o crime de desacato nos mostra sua face, em todas as repartições 

públicas do Brasil, quadros bem grandes enunciam o maior mantra do funcionário 

público, o artigo 331, do Código Penal. 

 

  Diante desta reprimenda, muitos dos cidadãos deixam de exprimir suas 

vontades e opiniões, fazendo se de mudo diante dos absurdos cometidos pelos 

agentes públicos, que utilizam se das vantagens apresentadas pela legislação, para 

obter certas vantagens. 

 

Pautado em vários casos concretos, varias frentes se levantou contra as 

injustiças provocadas pelo crime de desacato, ressalto na via legislativa o Projeto de 

Lei numero: 602/2015 de autoria do deputado federal Jean Wyllys, que visa abolir o 

tipo penal do Código repressor.  

 

Note que, em recentes analise no Superior Tribunal de Justiça, entendeu em 

primeira analise pela incompatibilidade do delito de desacato com o artigo 13º 

(decimo terceiro) da Convenção América de Direitos Humanos, entretanto a 3ª 

(terceira) seção, divergiu do anterior entendimento ate então firmando, entendendo 

que o crime de desato não contraria as colocações da Convenção.  

 

Para preservar a segurança jurida, o Concelho Federal da Ordem dos 

Advogados propôs a ADPF nº: 496, que pretendendo reverter a ultima analise do 

STJ, consequentemente abolir o crime de desacato. Contudo, o tribunal em recentes 

analise discordou desta narrativa, firmando entendimento em contramão da 

descriminalização do delito.  

 

Neste sentido cabe anotar que a CIDH, já manifestou que as normas ditas 

“Leis de Desacato”, limita a liberdade de expressão dos cidadãos, bem como fere o 

principio do estado democrático de direito, portanto devem ser retirado dos 

ordenamentos dos Estados signatários, como já ocorreu em outras nação.   
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Por ora a retirada do ordenamento da norma limitadora, não aconteceu, 

entretanto com a sua retirada o funcionário público não ficara desguarnecido, 

podendo buscar a reparação dos danos por outras vias, como por meio dos crimes 

de calúnia, difamação e injuria.  
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