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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Execução Penal nº 9000056-94.2017.8.26.0126, da Comarca de 
Caraguatatuba, em que é agravante LUCAS SALES GARCEZ, é 
agravado 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.", 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), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.

São Paulo, 16 de maio de 2018.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 9000056-94.2017.8.26.0126 CARAGUATATUBA VOTO Nº 07834 -  2/5

AGRAVO EM EXECUÇÃO nº 9000056-94.2017.8.26.0126

Execução nº 946.377

Comarca: CARAGUATATUBA

Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS 

Agravante: LUCAS SALES GARCEZ

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Magistrado: Dr. Gilberto Alaby Soubihe Filho

VOTO nº 07834

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento de extinção 

da punibilidade da pena referente ao delito de desacato. 

Alegação de que o C. STJ firmou entendimento 

considerando não mais ser crime o delito em questão. 

Inadmissibilidade. Norma que não conflita com a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, promulgada 

pelo Decreto nº 678/1992. Direito à liberdade de 

pensamento e expressão que não é absoluto e não pode 

servir de menosprezo a funcionário público no exercício de 

sua função.  Improvimento.

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto 

por LUCAS SALES GARCEZ contra a decisão proferida pelo Juízo 

da Vara das Execuções Criminais de Caraguatatuba, que indeferiu o 

pedido de extinção da punibilidade da pena referente ao delito de 

desacato - CP art. 331, caput -, cuja reversão pretende, sob o 

argumento de ser incompatível com a liberdade de expressão, com 

respaldo no julgamento da 5ª Turma do C. STJ no REsp nº 1.640.084 e 

no Pacto de São José da Costa Rica, art. 13.  
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Contraminutado o recurso e mantido o decisum, os 

autos foram encaminhados à PROCURADORIA-GERAL DE 

JUSTIÇA para Parecer. 

É O RELATÓRIO.

O recurso não comporta acolhimento.

Cabe salientar, de proêmio, que assim foi julgada a 
questão: “Em que pese a manifestação da Defesa, a doutrina do STF, confirma 
diante do julgamento da ADI 1.127-8/DF e corrobora a opinião da doutrina 
nacional na medida em que indicar ser a tipificação do desacato essencial para 
preservar a autoridade da Administração Pública, sendo compatível com o 
ordenamento jurídico, sendo ilícitos e puníveis abusos do direito à liberdade de 
expressão, seja no âmbito civil, seja no âmbito penal. O desacato deve ser punido 
de forma rigorosa justamente, porque, o servidor é portador de interesse público e 
desempenha função particular dentro do ordenamento jurídico. Além de implicar 
em desrespeito à vítima em questão, acarretaria assim desrespeito ao próprio 
Estado. Ante o exposto, indefiro o pedido de extinção da punibilidade com relação 

ao crime de desacato” (fls. 48).

Isto posto, ao contrário do que se sustenta, não há 

que se falar em incompatibilidade entre o crime de desacato e o art. 13 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José 

da Costa Rica), promulgada pelo Decreto nº 678/1992, que assim 

dispõe: “Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. 

Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias 

de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, 

ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha” (art. 

13.1).

Neste particular, importante destacar que o direito à 

liberdade de expressão - também insculpido na Carta Magna de 1988, 

art. 5º, IX -, assim como qualquer outro direito fundamental, não pode 

ser considerado absoluto. 

Fere a razoabilidade a admissão de manifestações 

com o propósito de humilhar, menosprezar o servidor público - no 
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exercício de suas funções - ofendendo, como consequência, a própria 

função pública - sob a alegação de ter agido no exercício do direito à 

“liberdade de expressão”.

De mais a mais, a própria Convenção Americana 

prevê em seu art. 13.2, in litteris:

“O exercício do direito previsto no inciso precedente não 
pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 
ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar:

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou 
da saúde ou da moral públicas”.

Desse modo, impossível se confundir a liberdade de 
expressão com a afronta e falta de respeito direcionadas ao funcionário 
público, de acordo, ainda, com recente decisão do Colendo STJ: 

“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 
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.” (HC nº 379.269-
MS, Terceira Turma, Ministro Relator ANTÔNIO SALDANHA 
PALHEIRO, j. 24/5/17). 

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal: “Conforme 
se vê, o próprio artigo limita a livre manifestação do pensamento quando estiver em 
conflito com outros direitos fundamentais. Conclui-se, portanto, que não é lícito a 
ninguém violar direito de outrem por meio de palavras, devendo, nesta hipótese, 
responder civil e criminalmente. Assim, perfeitamente tipificado o delito de 
desacato, pois, agiu o recorrente imotivadamente, com vontade livre e consciente de 
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ofender, humilhar, ultrajar, de qualquer modo, os policiais militares, não havendo 
que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pelo que de rigor a 
manutenção da condenação” (12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 
0099545-05.2014.8.26.0050, Relator: Des. PAULO ROSSI, j. 11/5/2016, Data de 
registro: 17/05/2016).

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. 

                                 EDUARDO ABDALLA
                                            RELATOR
                                   Assinatura Eletrônica
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