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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
0013246-61.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante 
DIEGO ALVES LOURENÇO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo para cassar a 
decisão impugnada para determinar a intimação pessoal do sentenciado no endereço 
informado pela Defesa, com posterior intimação por edital, se for o caso. Expeça-se 
contramandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE 
SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.

São Paulo, 23 de maio de 2018. 

Alexandre Almeida
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Execução penal – Desacato – Abolitio criminis – 

Pacto de San José da Costa Rica – Interpretação 

dada pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos – Não cabimento – Art. 331 do Código 

Penal não revogado – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça;

Execução penal  Sursis  Não localização do 
sentenciado, revel durante a instrução criminal  
Necessidade de intimação pessoal no endereço 
apontado pela Defesa  Posterior intimação por 
edital  Cabimento  Exegese do art. 161 da Lei 
de Execuções Penais  Precedentes  Recurso 
provido em parte.

 Vistos.

DIEGO ALVES LOURENÇO, pela Defensoria 

Pública, interpôs o presente agravo contra a decisão de fls. 53/54, do MM. 

Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franco da 

Rocha, que revogou a suspensão condicional da pena anteriormente 

concedida, determinando a expedição de mandado de prisão para 

cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em regime aberto.  

Busca, em síntese, a declaração de inexigibilidade 

do título executivo, pois a condenação por desacato viola o disposto na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, consoante interpretação 
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dada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, estando 

evidenciada, portanto, a hipótese de abolitio criminis. Subsidiariamente, 

alega que ocorreu ofensa à ampla defesa, na medida em que não foram 

esgotadas todas as tentativas de localização do sentenciado e nem se 

procedeu a sua intimação por edital. (fls. 1/13). 

Bem processado o recurso, vieram as 

contrarrazões (fls. 65/68) e mantida a decisão agravada (fls. 70), opinou a 

Procuradoria Geral da Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 73/77).

É o relatório.

Cuida-se de recurso interposto por Diego Alves 

Lourenço contra a r. decisão copiada a fls. 53/54, que revogou a suspensão 

condicional da pena que lhe foi concedida, determinando a expedição de 

mandado de prisão para cumprimento da pena privativa de liberdade em 

regime aberto. 

E, na análise dos argumentos trazidos com o 

recurso, forçoso concluir que procede, ainda que em parte, o 

inconformismo manifestado pela Defesa.

De fato, o agravante foi condenado por infração 

ao art. 331 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 meses de 

detenção, em regime aberto, concedido o sursis, pelo prazo de 2 anos, com 

as condições previstas no art. 78, parágrafo 2º, do Código Penal (fls. 

29/31).  

Com o trânsito em julgado da sentença, buscou-se 

a intimação do condenado para dar início ao cumprimento das condições 



4
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal nº 0013246-61.2017.8.26.0198 - Franco da 

Rocha
Agravante: Diego Alves Lourenço 

Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 11618

da suspensão condicional da pena. 

No entanto, o reeducando não foi encontrado para 

intimação no endereço apontado nos autos (fls. 37). 

Em razão disso, o Ministério Público requereu a 

revogação do benefício deferido na sentença condenatória (fls. 41), ao 

passo que a Defesa pleiteou a extinção da punibilidade, em razão da 

incompatibilidade do crime de desacato com o texto da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Subsidiariamente, requereu a tentativa de 

intimação em outro endereço constante dos autos e, não sendo localizado o 

executado, que se procedesse a sua intimação por edital (fls. 45/51).   

Entretanto, o Magistrado indeferiu os pedidos da 

Defesa, revogou o sursis e determinou o cumprimento da pena privativa de 

liberdade em regime aberto (fls. 53/54). 

Pois bem.

Como se sabe, o Pacto de San José da Costa Rica 

(outra denominação dada para a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos) consiste em um tratado internacional entre os países-membros 

da Organização dos Estados Americanos e que foi subscrito durante a 

Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos, em 22 de 

novembro de 1969, na cidade de San José da Costa Rica. Entrou em vigor 

em 18 de julho de 1978 e foi incorporado ao ordenamento jurídico 

brasileiro por meio do Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, sendo 

atualmente uma das bases do sistema interamericano de proteção dos 

Direitos Humanos. 
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Com base nesse tratado, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos aprovou a Declaração de Princípios 

sobre a Liberdade de Expressão, que, no item 11, estabeleceu que: “Os 

funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. As 

leis que punem a expressão ofensiva contra funcionários públicos, 

geralmente conhecidas como 'leis de desacato', atentam contra a 

liberdade de expressão e o direito à informação”. 

E não se discute que o Colendo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343, firmou 

entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos 

ratificados pelo Brasil e incorporados no ordenamento jurídico interno 

antes do advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que não foram 

aprovados em dois turnos em cada Casa Legislativa, por 3/5 de votos de 

seus respectivos membros (art. 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal), 

têm natureza supralegal (teoria da supralegalidade) e, por essa razão, as 

regras de interpretação aplicáveis demandam a prevalência da norma do 

tratado e não da legislação interna. 

E, foi com base nessas orientações que, em 15 de 

dezembro de 2016, no julgamento do Recurso Especial nº 1.640.084/SP, a 

5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a 

“inconvencionalidade” do delito de desacato diante da Constituição da 

República.   

Entretanto, essa orientação caiu por terra, pois, 

em 24 de maio de 2017, a Colenda 3ª Seção do Colendo Superior Tribunal, 
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no julgamento do HC nº 379.269/MS, visando pacificar o entendimento 

acerca do assunto, reafirmou a tipificação do crime de desacato no 

ordenamento jurídico pátrio: 

“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 
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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 
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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 
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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 
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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 nº 379.269/MS, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio Saldanha 

Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017).

De fato, não poderia ser outro o entendimento da 

Colenda Corte Superior. 

Afinal, a despeito da liberdade de expressão ser 

um direito fundamental e constitucionalmente protegido (art. 5º, inciso IV, 

da Constituição Federal), não possui caráter absoluto, estando sujeito a 

limitações pela lei. 

Nesse sentido, já se decidiu no âmbito do Egrégio 

Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. 
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EXCESSO DE PRAZO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. INÉPCIA 

DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. 

INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. VALORAÇÃO DE PROVA. 

IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. (...) 6. Na 

contemporaneidade, não se reconhece a presença de direitos absolutos, 

mesmo de estatura de direitos fundamentais previstos no art. 5º, da 

Constituição Federal, e em textos de Tratados e Convenções 

Internacionais em matéria de direitos humanos. Os critérios e métodos 

da razoabilidade e da proporcionalidade se afiguram fundamentais neste 

contexto, de modo a não permitir que haja prevalência de determinado 

direito ou interesse sobre outro de igual ou maior estatura jurídico-

valorativa. 7. Ordem denegada”. (HC 93250/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, 

2ª Turma, DJe 27/6/2008).

Nesse contexto, não se pode admitir manifestação 

que, pautada no direito à livre expressão, comporte ofensas à honra 

profissional da pessoa.

Por essa razão, o art. 331 do Código Penal foi 

editado para tipificar a conduta do indivíduo que desacata o funcionário 

público, desrespeitando-o, no exercício da sua função, quando este atua 

como representante do Estado. 

Aliás, essa Corte já decidiu que: 

“APELAÇÃO CRIMINAL - Desacato e 

resistência -Princípio da consunção  Impossibilidade  Ausente conflito 

aparente de normas  Desacato - Pacto de San José da Costa Rica - Não 
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suspensão da eficácia - Restrição à liberdade de expressão - Recurso não 

provido” (Apelação nº 0002590  93.2015.8.26.0625, Relator Des. Alberto 

Anderson Filho, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 16/09/2016). 

Por outro lado, a aludida Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos estabelece em seu artigo 13.2 que: “2. O exercício 

do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura 

prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 

fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: a. o respeito aos direitos 

ou à reputação das demais pessoas; ou b. a proteção da segurança 

nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas”.

Em outras palavras, subsiste a condenação por 

desacato, não havendo como sustentar a tese de abolitio criminis suscitada 

pela Defesa, até mesmo porque o Código Penal traz em seu art. 107, um rol 

de hipóteses de extinção da punibilidade.

 A hipótese da abolitio criminis está prevista no 

inciso III do referido artigo e, segundo se depreende da sua leitura, exige, 

para que se proceda ao seu reconhecimento, a existência de lei que não 

considere mais o fato como criminoso. 

No caso, inexiste no ordenamento jurídico 

brasileiro lei que tivesse revogado o disposto no art. 331 do Código Penal.

E nem se diga que a Declaração de Princípios 

sobre a Liberdade de Expressão, aprovada pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, que estabeleceu que “as leis que punem a expressão 

ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como 'leis 
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de desacato', atentam contra a liberdade de expressão e o direito à 

informação”, tenha o condão de conduzir à abolitio criminis, pois se trata 

apenas de uma recomendação e não de uma norma de caráter vinculante. 

Vale dizer, o crime de desacato previsto no art. 

331 do Código Penal, em razão de todas as essas nuances, continua em 

pleno vigor, não havendo falar em inexigibilidade do título executivo e 

extinção da punibilidade do agravante, como pretende a Defesa.  

No entanto, era mesmo de rigor que fosse 

concedido ao sentenciado o direito de se justificar pessoalmente em juízo.

Com efeito, após a juntada de certidão do oficial 

de justiça informando a diligência infrutífera no endereço do agravante, o 

Magistrado, destacando que o executado foi declarado revel durante a 

instrução criminal, decidiu suspender o sursis, sem tentar a sua localização 

em outro endereço apontado nos autos, conforme alega a Defesa e sem 

proceder a indispensável intimação por edital. 

Como se sabe, o art. 161 da Lei de Execução 

Penal prevê, de forma expressa, a intimação por edital, na hipótese em que 

não for o condenado localizado para intimação pessoal no endereço 

fornecido. 

Na lição de Julio Fabbrini Mirabete: “Sendo 

indispensável a audiência admonitória para que o condenado tome 

conhecimento direto do sursis e das condições estabelecidas na sentença, 

deve ser intimado pessoalmente para comparecer ao ato. Na hipótese de 

não haver nos autos o endereço onde pode ser encontrado o condenado, 
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será realizada a intimação por edital. Ainda que revel o réu, se após a 

decretação da revelia compareceu ele a Juízo, para comunicar seu 

endereço, ou este foi trazido aos autos de outra forma, deve ser 

procurado, para ser intimado pessoalmente. A revelia anteriormente 

decretada tem efeito, apenas, para os atos do processo até a decisão 

definitiva. Por isso, há sempre necessidade da expedição de mandado 

para intimação pessoal do condenado. Somente na hipótese de não ser 

encontrado é que se deve proceder à intimação editalícia” (Execução 

Penal, 11ª Edição, Editora Altas, 2007, p. 672).  

Nesse sentido: “Sursis  Audiência admonitória 

 Expedição de mandado para intimação pessoal do sentenciado  

Necessidade  Condenado revel na ação penal  Irrelevância. Em sede de 

execução penal, é necessária a expedição de mandado para intimação 

pessoal do sentenciado para audiência admonitória, ainda que o réu, 

citado por edital, tenha sido declarado revel na ação penal respectiva, 

conforme dispõe o art. 161 da LEP” (RJDTACRIM 28/263). 

A rigor, somente se o sentenciado não comparecer 

à audiência de advertência é que a suspensão ficará “sem efeito e será 

executada imediatamente a pena” (art. 161 da Lei de Execuções Penais). 

Assim já se decidiu no E. Tribunal de Justiça de 

São Paulo: 

“PENAL. 'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO 

PENAL. AMEAÇA. SUSTAÇÃO DO SURSIS E REGRESSÃO AO 

REGIME SEMIABERTO. Pretendida expedição de contramando de 
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prisão até o julgamento final do writ, haja vista entender haver violação 

ao direito à ampla defesa e do contraditório, devendo ter sido esgotadas 

as medidas para localização e oitiva do executado (intimação por edital). 

Impossibilidade de fixação de regime semiaberto, posto que ausente 

causa de regressão ao regime prisional. Viabilidade. A sustação do sursis 

foi irregular. Necessária, inicialmente, intimação por edital. Depois, em 

caso de não comparecimento, possível tornar sem efeito a suspensão. 

Inteligência do artigo 161 da LEP. Tornada sem efeito a suspensão, 

impõe-se cumprimento da sentença condenatória, com imposição de 

regime aberto de início de cumprimento. Execução que se inicia com o 

cumprimento do respectivo mandado de prisão. Inviabilidade, inexistindo 

a própria execução da pena, de se falar em 'regressão'. Ordem 

concedida. É exatamente esta a hipótese dos autos, onde o sentenciado 

não teve a oportunidade nem a possibilidade de justificar o não 

cumprimento da prestação de serviços para o qual foi encaminhado, em 

evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em 

suma, de rigor a anulação da decisão agravada, para que outra seja 

proferida após a oitiva do condenado em juízo, inclusive com 

oportunidade de manifestação do Ministério Público e da Defesa” (HC nº 

2236180-07.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 8ª Câmara 

de Direito Criminal, d.j. 1º/2/2018).

É exatamente esta a hipótese dos autos, onde após 

a tentativa frustrada de intimação do sentenciado no endereço apontado nos 

autos, não foi adotada nenhuma medida voltada a sua localização no 
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endereço apontado pela Defesa, nem mesmo se procedeu a sua intimação 

por edital, em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. 

Em suma, de rigor a anulação da decisão 

agravada, para que outra seja proferida após tentativa de intimação do 

condenado para audiência de advertência da suspensão condicional da 

pena.

Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL 

PROVIMENTO AO AGRAVO para cassar a decisão impugnada para 

determinar a intimação pessoal do sentenciado no endereço informado 

pela Defesa, com posterior intimação por edital, se for o caso. 

Expeça-se contramandado de prisão. 

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

RELATOR
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