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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0000507-98.2014.8.26.0412, da Comarca de Palestina, em que é apelante 
VALDEMIR FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U. Por força do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal 
Federal nos autos do Habeas Corpus nº 126.292  e, mais recentemente, na 
Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43 , uma 
vez encerrado o julgamento e ultrapassados os prazos dos recursos 
ordinários, providencie-se as comunicações necessárias para que se dê 
início ao cumprimento da pena.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), 
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.

São Paulo, 7 de março de 2018.

OTAVIO ROCHA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 6896

Apelação Criminal nº 0000507-98.2014.8.26.0412

Comarca: PALESTINA  Vara Única

Apelante: VALDEMIR FERREIRA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação Criminal  Desacato  Recurso defensivo visando 
a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória  
Existência do fato e autoria devidamente comprovadas  
Vítimas que descreveram o episódio de modo coerente e 
harmônico, o fazendo com riqueza de detalhes  Conduta 
perpetrada pelo agente com o nítido propósito de 
menoscabar as funções públicas exercida pelos ofendidos 
 Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que não é mais típica a conduta de desacato 
(RE nº  1.640.084 SP, Relator o i. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, 5ª Turma, j. em 15.12.2016, vu., publicada no 
DJe de 01/02/2017) que foi revisto pelo mesmo Colegiado 
quando do julgamento do HC n. 379.269/MS, realizado em 
24/5/2017 (publicado no DJe em 30/06/2017)  Recurso 
desprovido.

Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da Vara 

Única da Comarca de Palestina às fls. 94/99, por meio da qual foi 

condenado pela prática do delito do artigo 331, do Cód. Penal, por 

duas vezes, na forma do art. 70 do mencionado diploma legal, ao 

cumprimento da pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime 

aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos  consistente 

em prestação de serviços à comunidade , contra ela se insurgiu o 

sentenciado supramencionado à fl. 117, arrazoando o apelo o i. 

Defensor dativo que o assiste às fls. 180/184.
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Pleiteia o i. Defensor a absolvição do sentenciado por 

insuficiência probatória, sustentando, em síntese, que “impõe-se a 

absolvição do acusado em razão da ausência de provas de autoria e 

da materialidade para embasar o édito condenatório” (fl. 183).

Contra-arrazoado o recurso (fls. 187/190), a E. Procuradoria de 

Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 

198/206).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Consta da denúncia que o sentenciado, nas circunstâncias de 

tempo e lugar nela descritas, “desacatou os policiais militares Carlos 

Roberto Dias e Fernando Milhin Sperandio, funcionários públicos, no 

exercício de suas funções. Segundo se apurou, os ofendidos... foram 

acionados, na data dos fatos, para atender a  uma ocorrência de 

perturbação de sossego público. Ao chegar para fazer a ocorrência, 

Carlos e Fernando foram desacatados por VALDEMIR, este que nada 

tinha relação a ocorrência e estava sentado na sarjeta da casa vizinha 

situada na esquina da rua Capitão Faria com a rua Halim José Cury. 

VALDEMIR passou a proferir palavras de baixo calão, dizendo-lhes: 

'Esses mundiças, esses lixos de Policiais Militares. Ladrões que fazem 

parte da máfia, que estão fazendo aqui próximo à minha casa?' O 

autor dos fatos passou, também, a dizer que os policiais militares era 

uma 'cambada de tranqueiras' e estavam mancomunados com a 

vítima da perturbação do sossego público, Sérgio Justo, que acionou a 
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polícia militar para elaborar aquela ocorrência” (fls. 1/2 D) [destaques 

como no original].

A existência do fato foi demonstrada pelo boletim de ocorrência 

de fls. 3/4 e pelo termo circunstanciado de fls. 2/13.

A autoria, por seu turno, também é indene de dúvidas, embora 

negada pelo acusado.

De fato, silente perante a Autoridade Policial (fl. 12), VALDEMIR 

FERREIRA negou a autoria do crime em seu interrogatório judicial 

(mídia à fl. 74), afirmando que “no dia, havia chegado da cidade de 

São Paulo e estava dormindo em sua casa, enquanto tinha um 

pessoal na casa de Sérgio Justo brigando com pessoa de alcunha 

Jesus e outras pessoas. Quando o tal de Jesus foi até sua casa, ele 

pediu para arrumar uma bomba de pneu de bicicleta, mas ele não quis 

prestar depoimento com medo do Delegado. Não falou nada aos 

policiais, até porque estava longe. Nunca interferiu em nenhuma 

ocorrência policial, mas disse que viu quando os milicianos agrediram 

uma pessoa, com golpe de gravata, até que a pessoa ficou desmaiada 

no chão por uns vinte minutos. Negou que tenha dito que a justiça o 

persegue. Os policiais só fizeram a acusação porque eles não 

gostaram 'daquele negócio do pátio'. Como aqui em Palestina tudo 

envolve política, é perseguido. Disse que seria impossível fazer 

qualquer [coisa] contra os policiais, pois é doente e, na ocasião, 

estava com parte do corpo paralisada” (fl. decisão condenatória, 96).

As vítimas Carlos Roberto Dias e Fernando Milhin Sperandio, 
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policiais militares, sempre que ouvidos (fls. 7/10 e mídia à fl. 74) 

“foram unos ao confirmarem que foram atender a uma ocorrência de 

perturbação de sossego na casa da testemunha Sérgio Justo, que o 

envolvia com um vizinho. Ao chegarem no local, estacionaram a 

viatura defronte a residência da testemunha Sérgio e procederam a 

qualificação quando, passado algum tempo, na esquina próxima à 

residência, o réu Valdemir começou a proferir xingamentos. O réu 

dizia que eram 'imundices' e os indagava sobre o que estavam 

fazendo em frente à residência dele. Disse que 'a polícia daqui de 

Palestina é tudo ladrão, que nós somos um corja, que o Delegado, 

aquele careca, é o chefe da quadrilha'. Disseram que, depois que o 

réu começou a proferir tais palavras, houve diversos outros problemas 

com ele, posto que foi pego um veículo com o condutor sem CNH e 

documentação atrasada, na qual a medida era a recolha do veículo e 

Valdemir começou a dizer várias coisas, deslocando-se até o pátio do 

guincheiro e arrumando confusão ali também” (cf. fl. 95). 

Sérgio Justo (fl. 11 e mídia à fl. 74), nas oportunidades em que 

ouvido, informou que “na data dos fatos, acionou a Polícia Militar por 

conta da ocorrência de perturbação de sossego e, nesse meio tempo, 

Valdemir, vulgo 'Bê', estava no local proferindo ofensas aos policiais, 

do tipo 'essa cambada de vagabundo, essa corja de safado vem pra 

proteger esse vagabundo', mas não estava ligando, posto que estava 

focado com o motivo pelo qual buscou auxílio da polícia. O réu dizia 

'esse Carlin esse bosta filho do Pelé está pensando que é o que aqui 

em Palestina'. Depois disso, o acusado parou de falar, de xingar, 

sentou-se do outro lado da guia da sarjeta e ficou ali. Outras pessoas 

presenciaram o ocorrido” (cf. fl. 96). 
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Diante de elementos de convicção tão claros e convincentes, é 

forçoso convir que a decisão de procedência da ação penal se 

apresentava como a mais justa e adequada para a causa, devendo 

ser confirmada nos termos em que foi proferida pela i. Magistrada de 

Primeiro Grau.

Com efeito, sempre que ouvidas, as vítimas narraram o episódio 

com riqueza de detalhes, não sendo o conteúdo de suas declarações 

contrastado por qualquer prova trazida pela defesa. E nada emergiu 

dos autos que indicasse das mesmas ânimo de falsa incriminação, 

razão porque há que atribuir-se pleno valor probatório às suas 

declarações. 

Sobre o valor das declarações dos agentes pertencentes às 

corporações de segurança pública, têm os Tribunais Superiores do 

país se manifestado repetidamente no seguinte sentido:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela 
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, 
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. 
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)

“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas 
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos 
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, 
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando 
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.” (STJ, HC 209.549/SP, Rel. 
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela 
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, 
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes” 
(STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 
06/08/2013)

O tipo penal do artigo 331 do Cód. Penal define a conduta-

núcleo de “desacatar funcionário público”, que equivale a faltar com o 
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devido respeito, menosprezar ou tratar com irreverência o funcionário 

que se encontre no exercício de suas funções, ou fazê-lo em razão da 

condição de funcionário, mesmo que este não se encontre exercendo-

as.

Não exige o tipo que o comportamento do agente envolva 

formas específicas de desrespeito, ou mesmo que a ofensa ao 

funcionário seja praticada mediante o emprego de palavras 

determinadas. Basta a intenção inequívoca de faltar com o respeito, 

de desacatar.

Desse modo, é evidente que o agente, ao chamar os 

mencionados policiais de “imundices”, “corja”, “ladrões”, 

acrescentando que estavam envolvidos com a “máfia”, o fez com o 

nítido propósito de menoscabá-los enquanto funcionários públicos.

Nada há nos autos que possa beneficiar o sentenciado, 

merecendo ser ressaltado que o tipo penal do artigo 331 do Código 

Penal existe justamente para prevenir a depreciação do grau mínimo 

de respeito e acatamento que é exigível dos cidadãos relativamente 

às autoridades públicas.

Cabe ressaltar que o tipo penal do artigo 331 do Código Penal 

existe justamente para evitar o rebaixamento a níveis indesejáveis do 

grau mínimo de respeito e acatamento que se deve exigir dos 

cidadãos relativamente às autoridades públicas.

É certo que E. Superior Tribunal de Justiça, por decisão exarada 
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nos autos do Recurso Especial nº 1.640.084 SP, Relator o i. Ministro 

RIBEIRO DANTAS (5ª Turma, j. em 15.12.2016, v.u., publicada no 

DJe de 01/02/2017), entendeu que o artigo 331 do Código Penal, por 

confrontar com a Convenção Americana de Direitos Humanos, não 

mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro.

Eis a ementa desse julgamento:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO, DESACATO E RESISTÊNCIA. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO 
SANADA PELO TRIBUNAL. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A tese defensiva 
relativa à incompatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos 
Humanos não foi devidamente apreciada na sentença, mas a omissão foi plenamente sanada 
pelo Tribunal a quo, no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso de apelação. ROUBO. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 2. A jurisprudência das Cortes 
Superiores encontra-se sedimentada no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável 
a crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, como o roubo. Precedentes. Incidência 
da Súmula n. 83 do STJ. DESACATO. INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM A 
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 3. A Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) já se pronunciou no sentido de que a criminalização do desacato 
contraria a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 
Rica). 4. Na colisão entre normas de direito interno e previsões da CADH, as regras de 
interpretação nela previstas (art. 29) determinam a prevalência da norma do tratado. 5. O 
Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que os tratados internacionais de direitos 
humanos ratificados pelo país e incorporados ao direito interno na forma do artigo 5º, § 2º, da 
Constituição brasileira, têm natureza supralegal (RE n. 466.343). 6. Resta inviabilizada a 
condenação por desacato com fundamento em norma interna incompatível com Tratado 
Internacional de Direitos Humanos (norma supralegal), do qual o Brasil é signatário. 7. Parecer 
pelo provimento do agravo e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso especial." O agravo 
foi convertido em recurso especial, conforme o disposto no art. 253, parágrafo único, II, "d", do 
RISTJ.”

Essa decisão comporta algumas críticas. 

Não cabe negar a necessidade de observância dos 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em particular 

aqueles por meio dos quais se pretende a plena afirmação, em nossa 

jovem democracia, dos direitos individuais dos cidadãos. Caberia 

questionar, contudo, a necessidade de reconhecimento da invalidade 

do tipo penal do artigo 331 do Código Penal, quando são já suficientes 

para a eliminação de seus possíveis efeitos maléficos os filtros 

próprios do Direito Penal, como são, no caso, o exame da tipicidade 
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das condutas que se subsomem  em tese  à norma incriminadora e 

o princípio da ofensividade.

Tampouco cabe negar que a busca do equilíbrio entre a 

melhoria da eficácia do Direito Penal e a necessidade de afirmação 

dos direitos fundamentais dos cidadãos há que plasmar-se em um 

contexto interativo: a nível interno, com o Direito Constitucional, com a 

observância das bases definidoras dos Estados Democráticos de 

Direito, e a nível externo, com os valores supremos que definem o 

status com o qual se inserem os países na comunidade internacional.

No caso do Brasil1, em que não existe uma tradição arraigada 

de respeito à autoridade pública, como a que se verifica, por exemplo, 

no Reino Unido, cujos policiais que atuam nas ruas sequer usam 

armas de fogo, a supressão do tipo penal que pune o desacato tende 

a reduzir a patamares ainda mais baixos o nível de cordialidade e 

afabilidade nas relações entre servidores públicos e os destinatários 

dos serviços por eles prestados, sem que possa vislumbrar, como 

consequência, uma melhoria da eficácia desses serviços  senão o 

contrário.  

O tema traz à tona o dilema relativo à busca do ponto de 

equilíbrio entre a eficácia do aparato repressivo e o garantismo, que 

para muitos constitui um desafio invencível. 

1 Nos EUA  citado pelo i. Ministro RIBEIRO DANTAS no julgamento do Recurso Especial nº 1.640.084-SP , a tendência não é 
evitar a criminalização do desacato, mas apenas “reduzir a margem de aplicação da teoria das 'palavras belicosas', para declarar a 
inconstitucionalidade de leis de desacato redigidas de maneira vaga ou cujo alcance fosse excessivo...” (Cf. caselaw.findlaw.com/us-
supreme-court/415/130.html). Os Magistrados da Suprema Corte Americana, ao decidir pela inconstitucionalidade da norma criminal 
prevista na Seção 49-7 do Estatuto daquele Estado ("It shall be unlawful and a breach of the peace for any person wantonly to curse 
or revile or to use obscene or opprobrious language toward or with reference to any member of the city police while in the actual 
performance of his duty."), enfatizaram, também, que a desconformidade da norma com o direito à livre e expressão residia, 
principalmente, em que ela não continha elementos que permitissem definir, com exatidão, o que consistia “opprobrious language”, 
isto é, linguagem extremamente ofensiva. É dizer, carecia a norma invalidada de “taxatividade”.
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Mas, a melhor e mais justa resposta a tal desafio, como propõe 

o jurista espanhol GIMENO SENDRA2, há de ser exatamente a que 

resultar do critério de limitação mínima dos direitos fundamentais, mas 

segundo um juízo de estrita necessidade3.

Não escapa à percepção do observador atento o fato de o i. 

Relator do REsp nº 1.640.084 ter afirmado no corpo do v. Acórdão, 

em apoio a sua fundamentação, que “o esforço intelectual de discernir 

censura de insulto à dignidade da função exercida em nome do 

Estado é por demais complexo, abrindo espaço para a imposição 

abusiva do poder punitivo estatal”, aparentemente olvidando que é 

função primordial dos juízes examinar os fatos que lhe são 

submetidos, à luz das leis e demais fontes do Direito, sendo-lhes 

defeso invocar sua complexidade para negar a prestação jurisdicional.

O certo é que, com a devida vênia da fundamentação contida 

no r. acórdão acima, não constitui exercício mental de mínima 

complexidade para qualquer magistrado o de diferenciar a ofensa 

dirigida ao funcionário público visando menoscaba-lo enquanto 

servidor público  que caracteriza o tipo penal brasileiro que pune o 

“desacato” , da mera crítica à qualidade da atuação do funcionário 

público.

No caso destes autos, por exemplo, em que o acusado chamou 

os policiais de “imundices”, “corja”, “ladrões”, afirmando que faziam 

parte da “máfia”, nem mesmo o mais neófito dos magistrados poderia 
2 Esse autor, tratando específicamente das restrições aos direitos fundamentais impostas pelo Processo Penal, em sua obra 
Procesos Penales de Europa. Introdución. Madrid: Ed. Edijus, 2000, pág. pág. 21, ressalta que “o objeto do processo penal é 
também precisar esses limites, fazer com que sejam efetivamente excepcionais”.
3 La mise en état des affaires pénales. Anais da Comissão de Justiça Penal e Direitos Humanos, Paris, 1991, p. 12 (essa comissão, 
adstrita ao Conselho Europeu, organização que congrega atualmente mais de 30 países, foi aglutinada em 1998 ao Tribunal 
Europeu de Direitos Humanos pelo Protocolo 11 ao Convênio Europeu de Direitos Humanos de 1950).
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enxergar a mera intenção de criticar esses servidores públicos, ou o 

exercício do direito de livre expressão protegido pela Constituição 

Federal.

Por tais razões, aliás, este Relator vinha decidindo em sentido 

contrário ao do Recurso Especial nº 1.640.084 SP, do C. Superior 

Tribunal de Justiça, tendo mantido a decisão condenatória de Primeiro 

Grau, por crime de desacato, no primeiro recurso apreciado após a 

data daquele julgamento (Apelação nº 0007454-38.2014.8.26.0132, 

data do Julgamento: 26/07/2017; data de Registro: 10/08/2017)4.

  

Alvissareira se revelou, assim, a notícia de que a Terceira 

Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia 24 de 

maio último, ao julgar o Habeas Corpus nº 379.269/MS, reapreciou a 

matéria objeto do indigitado acórdão proferido no Recurso Especial nº 

1.640.084, reconhecendo que o delito do artigo 331 do Código Penal 

continua em vigor.

Abaixo, a ementa desse novo julgamento5:

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 

4 Apelação  Desacato e dano ao patrimônio público  Recurso defensivo  Pedido de absolvição por insuficiência probatória  
Autoria e materialidade devidamente comprovadas  Vítimas que descreveram o episódio de modo coerente e harmônico, o 
fazendo com riqueza de detalhes  Conduta perpetrada pelo agente com o nítido propósito de menoscabar o ofício dos ofendidos, 
enquanto funcionários públicos  Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é mais típica a conduta de 
desacato (RE nº 1.640.084  SP, Relator o i. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, j. em 15.12.2016, vu., publicada no DJe de 
01/02/2017), que foi revisto pelo mesmo Colegiado quando do julgamento do HC n. 379.269/MS, realizado em 24/5/2017  Ação de 
arremessar objeto de ferro contra a guarnição policial, que culminou por danificar a viatura  Reincidência cabalmente comprovada 
 Regime inicial de cumprimento de pena diverso do semiaberto que não atende as demandas de prevenção e repressão aos 

delitos cometidos por réus reincidentes  Recurso desprovido. (TJSP, Apelação 0007454-38.2014.8.26.0132; Relator Otavio Rocha, 
7ª Câmara de Direito Criminal). 
5 O qual foi logo sucedido por diversos outros, v.g: AgRg no HC 395.364/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017; HABEAS CORPUS Nº 385.384-SC, 2017/0006670-0, Rel. (Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, em 06/06/2017; HABEAS CORPUS Nº 401.400-SP, 2017/0124090-6, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, em 30 de maio de 2017 etc.
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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 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. 1. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, sendo promulgada por intermédio do 
Decreto n. 678/1992, passando, desde então, a figurar com observância obrigatória e integral do 
Estado. 2. Quanto à natureza jurídica das regras decorrentes de tratados de direitos humanos, 
firmou-se o entendimento de que, ao serem incorporadas antes da Emenda Constitucional n. 
45/2004, portanto, sem a observância do rito estabelecido pelo art. 5º, § 3º, da CRFB, exprimem 
status de norma supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante sobre as demais normas que 
compõem o ordenamento jurídico, à exceção da Magna Carta. Precedentes. 3. De acordo com o 
art. 41 do Pacto de São José da Costa Rica, as funções da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos não ostentam caráter decisório, mas tão somente instrutório ou cooperativo. Desta 
feita, depreende-se que a CIDH não possui função jurisdicional. 4. A Corte Internacional de 
Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a 
aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possuindo 
atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do seu respectivo Estatuto. 5. As 
deliberações internacionais de direitos humanos decorrentes dos processos de responsabilidade 
internacional do Estado podem resultar em: recomendação; decisões quase judiciais e decisão 
judicial. A primeira revela-se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter 
"moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos internacionais. Os demais institutos, porém, 
situam-se no âmbito do controle, propriamente dito, da observância dos direitos humanos. 6. 
Com efeito, as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força vinculante, mas tão 
somente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha". 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. 8. Ademais, a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos se posicionou acerca da liberdade de expressão, 
rechaçando tratar-se de direito absoluto, como demonstrado no Marco Jurídico Interamericano 
sobre o Direito à Liberdade de Expressão. 9. Teste tripartite. Exige-se o preenchimento 
cumulativo de específicas condições emanadas do art. 13.2. da CADH, para que se admita 
eventual restrição do direito à liberdade de expressão. Em se tratando de limitação oriunda da 
norma penal, soma-se a este rol a estrita observância do princípio da legalidade. 10. Os vetores 
de hermenêutica dos Direitos tutelados na CADH encontram assento no art. 29 do Pacto de São 
José da Costa Rica, ao passo que o alcance das restrições se situa no dispositivo subsequente. 
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. 12. A CIDH e a Corte Interamericana têm perfilhado 
o entendimento de que o exercício dos direitos humanos deve ser feito em respeito aos demais 
direitos, de modo que, no processo de harmonização, o Estado desempenha um papel crucial 
mediante o estabelecimento das responsabilidades ulteriores necessárias para alcançar tal 
equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade de expressão manifestada e o direito 
eventualmente em conflito. 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 
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penais distintos e originários de condutas autônomas. 20. Habeas Corpus não conhecido. (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)

E, conquanto recente o acórdão proferido nesse novo 

julgamento, a ele vêm se referindo os ii. Ministros do STJ em 

julgamentos posteriores, como exemplificam as seguintes decisões 

monocráticas parcialmente reproduzidas abaixo [sem destaques nos 

originais]:

HABEAS CORPUS Nº 385.384 - SC (2017/0006670-0)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : LUIS CLEI ROSA
ADVOGADO : LUIS CLEI ROSA  - SC027714
IMPETRADO  : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE   : CARLOS DE ALMEIDA ROSSATO
DECISÃO: (...)
De fato, como bem esclareceu a Ministra Laurita, a 5ª Turma deste Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.640.084/SP, afastou a tipicidade do crime de 
desacato, ante sua incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos. 
No entanto, o matéria foi recentemente examinada pela 3ª Seção deste Sodalício, no 
HC-379.269/MS (sessão do dia 24/5/2017). Lá, por maioria de votos (vencidos eu e o 
Ministro Ribeiro Dantas), entendeu-se que o delito de desacato continua a  ser conduta 
típica no ordenamento jurídico pátrio.  

Desse modo, ressalvando o meu entendimento a respeito da matéria, acompanho o 
que ficou decidido pela 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. Fica sem efeito a liminar 
anteriormente deferida.

Comunique-se a Corte Estadual e ao Juízo de 1º Grau.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 31 de maio de 2017.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator (Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 06/06/2017)

HABEAS CORPUS Nº 401.400 - SP (2017/0124090-6)
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : RICARDO DE SANT' ANNA VALENTI
IMPETRADO  : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE   : ADRIANA ABJAJM
PACIENTE   : ANDISNEY CAMARA MONTEIRO
DECISÃO. (...)
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 

379.269/MS, realizado em 24/5/2017 e ainda pendente de publicação, em linhas gerais, 
reafirmou a eficácia do art. 331 do Código Penal Brasileiro, apesar da recomendação da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Assim, em princípio, não há plausibilidade 
jurídica do direito tido por violado. (...) 

À vista do exposto, indefiro a liminar. Os autos encontram-se devidamente instruídos, 
motivo pelo qual dispenso a solicitação de informações.

Ao Ministério Público Federal para manifestação.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 30 de maio de 2017.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
(Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 02/06/2017)
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Enfim, sendo a prova clara e convincente, não contrastada por 

qualquer contraprova trazida pela Defesa, impende concluir que a 

melhor solução para causa não podia ser outra que não aquela 

adotada pela i. Magistrada sentenciante, sendo por isso inviável o 

pleito de absolvição por insuficiência probatória deduzido no apelo 

defensivo.

Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso defensivo, mantendo intocada a r. sentença hostilizada.

Por força do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal 

nos autos do Habeas Corpus nº 126.2926 e, mais recentemente, na 

Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 437, 

uma vez encerrado o julgamento e ultrapassados os prazos dos 

recursos ordinários, providencie-se as comunicações necessárias para 

que se dê início ao cumprimento da pena.

OTAVIO ROCHA
Relator

6 Ementa: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 
5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 
apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 
inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado. (HC 126292, Relator: Min. 
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 
17-05-2016).
7 Decisão: “O Tribunal, por maioria, indeferiu a cautelar, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski, Celso de Mello, e, em parte, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 
05.10.2016” (ADC nº 43, Rel. o Min. MARCO AURÉLIO, j. em 05.10.2016 - ATA Nº 29, de 05/10/2016. DJE nº 216, divulgado em 
07/10/2016).  A página do STF na Internet noticiou no último dia 11.11.2016 o seguinte: “Por maioria, o Plenário Virtual do Supremo 
Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência no sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório 
proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais superiores. A decisão foi tomada na análise do 
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese firmada pelo Tribunal 
deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias”.
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