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APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 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.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO. 

– O entendimento firmado pelo STJ objetiva resguardar o respeito à função
pública, assegurando o regular andamento das atividades administrativas do
Estado. Segundo o Douto Ministro Antônio Saldanha Palhiero, autor do voto
vencedor, “a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional
ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, não prejudicando a
liberdade de expressão, pois não impede o cidadão de se manifestar, desde
que o faça com civilidade e educação”.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS os  presentes  autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba, à  unanimidade,  em  dar  provimento  ao  apelo  para
condenar Márcio Izidro da Silva à pena 06 meses de detenção, nos termos do voto do
relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se  de  denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público em
desfavor de Márcio Izidro da Silva, dando-o como incurso nas sanções dos arts. 129,
147, 329, 330 e 331, todos do CP, nos autos da ação penal que tramita perante a 3ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande.

Narra a exordial acusatória que:

“no dia 02 de janeiro de 2016, por volta das 19h00min, na rua
Probo  Câmara,  nº643,  bairro  Palmeira,  nesta  Urbe,  o
denunciado  com  vontade  livre  e  consciente,  ofendeu  a
integridade corporal da vítima Roberg Wanderley dos Santos, e,



também, além de ter ameaçado e desacatado policiais militares,
resistiu à prisão.
Ocorre que a vítima estava encontrava-se na residência de sua
mãe,  onde também funciona um estabelecimento  denominado
“Bar  da  Vitória”,  quando  o  impetrado  chegou  ao  ponto
comercial,  porém,  por  precaução,  a  vítima  solicitou
pacificamente  ao  acusado  que  se  retirasse  do  local,  sob  o
argumento  de  o  imputado  não  possuir  bons  antecedentes
sociáveis.
No  entanto,  irresignado  com  tal  solicitação  e  bastante
enfurecido, o acusado se insurgiu contra o ofendido e então lhe
desferiu  uma  garrafada  contra  a  face  da  vítima,  tendo
empreendido fuga logo em seguida.
Posteriormente, o acusado aportou na sede na CPTRAN e lá
abordou um sargento da polícia militar informando-lhe sobre
o desentendimento com um policial civil, porém, em estado de
embriaguez, garantiu que iria matá-lo. O policial, por sua vez,
aconselhou o indigitado que se fizesse presente na central de
polícia,  todavia  o  acusado  passou  a  destratar  o  militar
xingando-o  e,  também,  reafirmando  as  ameaças  de  morte
contra a primeira vítima, razão pela qual o policial lhe deu voz
de prisão por desobediência e desacato, sendo necessário o uso
da força para detê-lo” (grifei).

Em sentença de fls. 117/119, o magistrado Dr. Brâncio Barreto
Suassuna,  julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado dos delitos
tipificados nos arts. 330 e 331 do CP – desobediência e desacato, respectivamente,
“por ter sido o delito de desobediência absorvido pelo suposto delito de resistência e
pelo desacato não mais constituir infração penal”.

Insatisfeito, o Ministério Público interpôs apelação criminal a
esta Corte, alegando, em síntese, o equívoco cometido pelo magistrado ao absolver o
réu, firmando-se em julgado da 5ª Turma do STJ que sequer se sustentou na própria
Corte (fls. 125/129).

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 134/138,  pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo provimento do recurso (fls.
143/154). 

É o relatório.

VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade do mesmo.

Em sentença de fls. 117/119, o magistrado entendeu por bem de
absolver  o  acusado do crime de  desacato,  destacando que a  Convenção de Direitos
Humanos tem caráter supralegal, estando apta a afastar a incidência do Código Penal,



por isso tomou por base o entendimento da 5ª Turma do STJ no RESP 1.640.084, para
fundar sua decisão na divergência entre o art. 331 do CP e o art. 13 do referido tratado
internacional, in verbis:  Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 1. 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.

Aduz o Ministério Público que o magistrado a quo equivocou-se
ao absolver o réu do crime de desacato ao firmar seu entendimento no julgado da Quinta
Turma do STJ,  pois,  num primeiro momento,  não haveria  sequer  consenso entre os
próprios  Ministros  integrantes  da  Corte  quanto  à  descriminalização  do  delito  de
desacato com base no “controle de convencionalidade”. 

Sustenta,  ainda,  que  a  liberdade  de  expressão  é  regrada  pelo
direito penal, não havendo que se falar em incompatibilidade de tal crime com o Pacto
de São José da Costa Rica.

Ora, em recente precedente, a 3ª Seção, por maioria de votos,
manteve hígido o crime de desacato praticado contra funcionário público no exercício
de sua função ou em razão dela, tipificado no art. 331 do CP, por não transgredir o
direito à liberdade de expressão exposto no art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica.
Neste sentido:

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.
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.
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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
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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  379.269/ms,  Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  Rel.  p/  AcórdÃo  Ministro
ANTÔNIO  SALDANHA  PALHEIRO,  TERCEIRA  SEÇÃO,  Dje
30/06/2017) (grifos nossos).

Vê-se, portanto, que o entendimento firmado pelo STJ objetiva
resguardar o respeito à função pública, assegurando o regular andamento das atividades
administrativas do Estado. Segundo o Douto Ministro Antônio Saldanha Palheiro, autor
do voto vencedor, “a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao
agente público contra possíveis ofensas sem limites, não prejudicando a liberdade de
expressão, pois não impede o cidadão de se manifestar, desde que o faça com civilidade
e educação”.

Em  sentença  de  fls.  117/119,  a  denúncia  foi julgada
improcedente para absolver o acusado dos delitos tipificados nos arts. 330 e 331 do
CP  –  desobediência  e  desacato,  respectivamente,  “por  ter  sido  o  delito  de
desobediência absorvido pelo suposto delito de resistência e pelo desacato não mais
constituir infração penal”.

Nota-se, por oportuno, que o douto magistrado sentenciante
foi  omisso  em  relação  ao  crime  de  lesão  corporal,  o  qual  restou  sobejamente
comprovado  conforme  laudo  traumatológico  de  fl.  14,  constatando  que  houve
violência física praticada pelo réu, ocasionada através de meio contundente contra
a face da vítima Roberg Wanderley dos Santos.

No entanto, ante o óbice do princípio do “reformatio in pejus” e,
por ter o Ministério Público se insurgido apenas em relação ao crime de desacato, passo
à análise delitiva.

O arcabouço probatório constante dos autos é harmônico quanto
à  constatação da autoria  dos  fatos  narrados  na denúncia.  Os depoimentos  prestados
pelos policiais militares na esfera judicial se coadunam e corroboram às declarações
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dadas pela vítima e aos demais elementos constantes dos fólios deste processo.

Em juízo, mídia das fls. 83, Estevão Rodrigues da Silva Neto,
policial militar, testemunha do Ministério Público, ratificou seu depoimento perante
a autoridade policial:

“que o réu foi na CPTRAN e o réu adentrou, que informou haver um policial
civil pretendendo matá-lo, quando foi orientado em ir à delegacia registrar
um B.O.
iniciou os xingamentos  a todos os policiais presentes e que tinha armas, que
ia matar o policial, momento em que foi dada voz de prisão ao acusado e que
o mesmo resistiu à prisão. Que apresentava forte estado de embriaguez.
Que  o  bar  da  vitória  é  de  propriedade  da  mãe  do  policial  agredido
fisicamente.  Que somente após o acusado ser  conduzido à delegacia pelo
crime de desacato é que tomaram conhecimento da agressão à vítima. Que
conhece  a  vítima.  Que  o  acusado estava  exaltado.  Que  o  acusado estava
visivelmente  embriagado.  Que  o  acusado é  uma  boa pessoa.  Que após  o
ocorrido já encontrou por várias vezes o acusado e que o mesmo se mostrou
arrependido, que o mesmo diz que o fato não deveria ter acontecido”.

O  testemunho  de Fablício  dos  Santos  Silva,  policial  militar,  também
corrobora a tese de acusação:

“Que o contato que teve com o acusado foi dentro da CPTRAN, que havia
agredido um policial e que estava correndo perigo de vida, pois havia sido
ameaçado.  que  estava  com  fortes  sintomas  de  embriaguez  e  que  estava
alterado. Que tem armas em casa e que ia matar o agredido. Que foi orientado
a se acalmar e procurar seus direitos, que o mesmo xingou várias vezes os
policiais, momento em que foi dada voz de prisão ao acusado e o mesmo
conduzido à delegacia, que o mesmo resistiu. Que o acusado os xingou com
palavras de baixo escalão, que após chegarem na delegacia a vítima chegou
lá com outros policiais civis e que quis agredir o acusado o que foi impedido
pelo policias militares, argumentando que o acusado estava sob sua custódia
e que ninguém encostaria no réu.
Que conheceu a vítima no dia do ocorrido, que não sabe informar se ele se
envolve que o réu foi advertido para que ele deixasse o local e ele não o fez,
foi  reiterado  e  ele  não  fez.  Por  esse  motivo  foi  dito  que  caso  ele  não
obedecesse seria preso e conduzido à delegacia. Após isso, o réu começou a
xingar os policias, por isso foi dada voz de prisão a ele, o qual tentou resistir
e agredir os policias. Após, foi imobilizado.
Que teve contato com o acusado após o ocorrido e é pessoa calma”. 

Conforme depreende-se do conjunto probatório (mídia de fl.
83)  é  inconteste  a  existência  de  indícios  de  autoria  e  provas  suficientes  da
materialidade,  pois  o  réu agiu  com dolo,  consistente  na vontade deliberada de
desprestigiar  a  função  exercida  pelos  policiais,  na  presença  destes  (requisito
indispensável  a  configuração  do  crime).  Portanto,  sendo  o  desacato  crime  de
natureza formal e,  por toda prova material colacionada aos autos, entendo que
incorreu o réu no delito narrado pela denúncia.

Assim, com a devida vênia, tenho que o  douto juízo a quo
equivocadamente entendeu pela absolvição do denunciado  Márcio Izidro da Silva, de
modo que, há de se dar provimento ao recurso ministerial para julgar procedente a
denúncia e condená-lo, como de fato o condeno, como incurso na pena do art. 331 do
Código Penal (crime de desacato). 

Em consequência, na forma dos artigos 59 e 68 do Código
Penal, passo à dosimetria da reprimenda: 



O tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:

Desacato
Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em
razão dela:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

 A  culpabilidade são  inerentes  ao  tipo  penal  –  desacatar
funcionário público no exercício de função ou em razão dela. O réu é tecnicamente
primário, uma vez que, de acordo coma certidão de fl. 30, não há decisão condenatória
com trânsito em julgado. Durante a formação da culpa, a conduta social evidenciou-se,
pela prova colhida, ser o réu pessoa integrada e de temperamento pacífico, como foi
exposto pelos próprios policiais militares, os quais foram desacatados pelo acusado, na
(conforme mídias  de fls.  83,  93 e  101),  o que pesa positivamente em seu favor. O
acusado não é detentor de uma personalidade voltada à prática de crimes. Os motivos
não foram identificados, não podendo ser valorado negativamente. Já as circunstâncias
lhe  são  desfavoráveis,  pelo  fato  da  infração  ter  sido  praticada  contra  policiais,  no
exercício  de  sua  função,  nas  dependências  da  CPTRAN,  conforme  o  que  resta
comprovado nos autos. Inexistem consequências positivas em decorrência da prática do
crime que venham a beneficiar o acusado, haja vista que, com sua conduta, violou a
dignidade da  função pública e  menosprezou o poder  estatal. O comportamento da
vítima (Estado e vítimas secundárias, policiais militares) em nada contribuiu para a
ocorrência do delito e nem serviu de estímulo à conduta do réu, circunstância que se
mantém neutra. 

Diante das circunstâncias judiciais,  na  primeira  fase, fixo a
pena-base em 06 (seis)  meses de reclusão,  quantum que permanece na segunda
fase, posto que inexistem circunstâncias  agravantes ou atenuantes a consignar. À
míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
06 (seis) meses de reclusão. 

Substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  por  uma restritiva  de
direito,  com  fulcro  no  art.  44,  §2º  do  CP,  consistente  em prestação  de  serviços  à
comunidade  pelo  tempo  da  condenação,  à  razão  de  uma hora  de  tarefa  por  dia  de
condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em
harmonia com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial,
para condenar Márcio Izidro da Silva, como incurso nas sanções do art. 331 do CP,
à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, substituindo a pena privativa de
liberdade por uma restritiva  de  direito,  consistente  em prestação de  serviços  à
comunidade pelo tempo da condenação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva,  decano no exercício da Presidência da
Câmara Criminal  Presidente  da Câmara Criminal,  dele  participando também os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura Juiz convocado
para  substituir  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  relator,
Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador).



Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 19 de abril de 2018.

Dr. Tércio Chaves e Moura
Juiz convocado/Relator


