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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0049577-24.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
JEFFERSON BRUNO SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª 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 RUY 
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO 
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.

São Paulo, 19 de junho de 2018.

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0049577-24.2012.8.26.0002
Apelante: Jefferson Bruno Soares 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto nº 7374

Ementa

Apelação da Defesa  Crime de desacato  Suficiência de 
provas à condenação  Consistentes depoimentos dos 
policiais militares  Policial vítima do desacato, que 
confirmou as palavras ofensivas proferidas pelo réu  
Negativa do acusado não comprovada  Tipo penal que 
não afronta a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos  Liberdade de expressão que encontra limites, 
como quaisquer direitos fundamentais individuais  
Condenação mantida  Recurso de apelação não provido.

Vistos.

JEFFERSON BRUNO SOARES foi condenado 

ao pagamento do valor equivalente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, 

por infração ao artigo 331 do Código Penal.

Inconformado apela, argumentando com a 

inconstitucionalidade do tipo penal e prequestionando a aplicação do artigo 13 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. Quanto ao mérito, pretende a 

absolvição por insuficiência de provas, alegando que houve invasão do 

domicílio do apelante pelos policiais. Alternativamente pleiteia o 

abrandamento da pena.
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Recurso bem processado e respondido em 

contrarrazões. 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo 

reconhecimento da prescrição, e não sendo o caso, pelo não provimento do 

apelo.

É o relatório.

Primeiramente, observo que não seria o caso de se 

reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2012, 

com a suspensão do processo, nos termos do artigo 396, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal, em 05 de março de 2013, e retomou o andamento 

em 1º de julho de 2016, data em que o acusado foi citado no centro de 

detenção provisória.

A sentença condenatória foi proferida em 12 de 

janeiro de 2017, de sorte que entre os marcos interruptivos e suspensivos da 

prescrição não decorreu lapso superior a dois anos.

Passo, pois, à análise das razões recursais.

Consta da denúncia que no dia 23 de setembro de 

2010, por volta das 06,40 horas, na Rua Francisco Nunes Rodrigues nº 123, 

cidade de São Paulo, JEFFERSON BRUNO SOARES desacatou funcionário 

público no exercício da função.
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Segundo o apurado, policiais militares receberam 

chamado via COPOM para atenderem a uma ocorrência de ameaça e agressão 

física, e ao chegarem ao local, a vítima das ameaças, Rubens Melo Alves, deu 

conta de um desentendimento entre ela e Antônio Carlos, pessoa que não mais 

se encontrava no local. 

Os policiais, então, solicitaram que Rubens os 

acompanhasse até o distrito policial, oportunidade em que surgiu 

JEFFERSON, também morador daquele local, e, nervoso, interferiu dizendo 

que ninguém levaria Rubens ao distrito policial, dizendo que o policial 

Guilherme era “policial de merda”, “quem eram os policiais para invadir a 

casa dele e ainda acordá-lo” e que “não iria entregar o documento porra 

nenhuma”, justificando, então, a sua prisão em flagrante.

Interrogado pela autoridade policial, o réu disse 

que realmente ficou nervoso com a presença dos policiais no local, pois os 

agentes o destrataram e pegaram seu documento sem a sua permissão.

Foi proposta suspensão condicional do processo, 

mas o acusado não foi localizado para intimação, acarretando a suspensão do 

feito, até a sua prisão pela prática de um roubo, o que viabilizou a sua citação 

e o interrogatório judicial. Nessa ocasião, o réu disse que acordou com os 

policiais no interior de sua casa, quando exigiram sua identidade, ocasião em 

que apenas questionou a presença dos policiais no local, mas sem que os 

tivesse desacatado.

Ouvido em Juízo, o policial Guilherme Alves, 

vítima do desacato, disse que foi acionado ao local para verificar uma 

ocorrência de desinteligência e que ao chegar ao local encontrou o solicitante 
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Rubens na via pública, e com ele ingressou no imóvel, formado por um 

corredor extenso e diversos casebres, um ao lado do outro, até que em certo 

momento surgiu o réu, exaltado, dizendo que ninguém iria para o distrito 

policial, bradando palavras de baixo calão, como as descritas na denúncia.

Consta ainda de seu relato que não chegou a entrar 

na casa do réu, e que a sua detenção ocorreu no corredor externo.

Por sua vez, o policial militar Jair Rodrigues da 

Silva deu conta de que era motorista da viatura e que permaneceu no veículo 

enquanto o Cabo Guilherme atendeu a ocorrência, mas confirmou que o 

acusado estava muito exaltado e acabou por desacatar o seu colega de farda.

Colheu-se, ainda, a declaração de Antônio Carlos, 

padrasto do réu, o então acusado das ameaças contra Rubens que justificaram 

o comparecimento dos policiais no local. Tal pessoa nada acrescentou à 

elucidação dos fatos, pois afirmou que não estava presente no momento da 

diligência policial. 

Pois bem, a alegação da defesa de invasão de 

domicílio realmente não prospera, na medida em que não há qualquer indício 

de que os policiais tenham ingressado na habitação do réu, pois ao que consta, 

os agentes permaneceram no corredor que dava acesso a todos os casebres, 

sem que ingressassem em qualquer moradia.

Além disso, verifico que a presença dos policiais 

no imóvel foi autorizada por um dos moradores, Rubens, que então havia 

solicitado a presença da polícia, após se queixar de que havia sido vítima de 

lesão corporal e ameaça por parte de Antônio Carlos.
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Por outro lado, não há que se falar em absolvição 

por insuficiência de provas, pois a negativa do réu permaneceu isolada e a 

defesa não tratou de trazer aos autos qualquer prova que confrontasse a 

acusação, ou mesmo indicar qual seria o motivo para que os policiais 

acusassem injustamente o réu, a quem sequer conheciam.

É bom que se diga que os testemunhos dos 

policiais devem ser valorados como qualquer outra prova, até que se 

demonstre o motivo da suspeição desses depoimentos, e assim, bastaram a 

comprovar que o réu recebeu os agentes públicos com palavras ofensivas, 

desacatando-os no exercício da função.

Por outro lado, rejeito a alegação de atipicidade do 

delito de desacato ou ainda de incompatibilidade entre este crime e o artigo 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 ideias 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).

É importante destacar que o direito à liberdade de 

expressão, consignado no referido Pacto, também está insculpido na 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso IX, mas como qualquer outro 

direito fundamental, não tem caráter absoluto.

A propósito, a própria Convenção Americana 

limita a livre manifestação do pensamento quando estiver em conflito com 
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outros direitos fundamentais, ao prever em seu artigo 13.2: “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”.

Bem por isso, fere a razoabilidade admitir 

manifestações com o propósito de humilhar e menosprezar o servidor público, 

no exercício de suas funções, pois a toda evidência se está diante de violação 

de direito alheio e a conduta fere diretamente a honra e a moral dos 

funcionários públicos, e até mesmo a imagem da própria Administração 

Pública. 

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal: 

“Aliás, ao contrário do que se procurou convencer, o crime em comento 

não ofende ao disposto no artigo 13, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos - San José da Costa Rica -, mas, na realidade lhe dá integral 

cumprimento, pois referida norma prevê a liberdade de expressão a todas 

as pessoas - direito que não foi tolhido do acusado -, mas a seguir, prevê a 

possibilidade de responsabilização do autor pelos seus atos” (5ª Câmara 

de Direito Criminal, Apelação nº 0010195-61.2011.8.26.0292, Relator Des. 

JUVENAL DUARTE, j. 04/02/2014).

E ainda: 

“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 
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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 

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. 

11/05/2016; Data de registro: 17/05/2016).

O julgamento ocorrido na 5ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, em 15 de dezembro de 2016, que definiu o crime de 

desacato como sendo incompatível com a Convenção Americana Sobre 

Direitos Humanos, foi reformado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, seis meses depois, em decisão proferida pelo Ministro Antônio 

Saldanha, que considerou o crime de desacato “proteção aos agentes públicos 

contra ofensas sem limites”.

Salvo engano, este é o mais recente entendimento 

manifestado pelas Cortes superiores, ao menos até que seja julgada pelo 

Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, distribuída em 30 de outubro de 2017 pelo Conselho Federal da 

OAB, ao Ministro Relator Luís Roberto Barroso, ainda pendente de decisão.

Portanto, à luz do entendimento que predomina na 

jurisprudência pátria, afasto a pretensão da Defensoria Pública, de absolvição 

quanto ao delito de desacato por atipicidade da conduta.

O MM. Juízo fixou pena de multa, correspondente 

a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, em amplo benefício ao réu, sendo 

inviável maior redução.
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ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO. 

Andrade de Castro
Relator
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