
 
 
 
 
LGZP 
Nº 71006182794 (Nº CNJ: 0028729-84.2016.8.21.9000) 
2016/CRIME 
 

   1 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TURMAS RECURSAIS 

CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO 
PENAL. DOLO ESPECÍFICO. Há dolo específico no 
agir de quem ofende gratuitamente e sem qualquer 
motivo justificável policiais militares no exercício 
de suas funções, simplesmente por estar 
passando pelo local, máxime se nada ali havia a 
ser criticado. As expressões utilizadas, sem 
qualquer pejo ou justificativa do ofensor, 
transborda em muito a mera liberdade de 
expressão ou de crítica. Panorama que revela a 
presença de dolo específico, como se colhe da 
sentença que refere a prova dos autos. RECURSO 
DESPROVIDO POR MAIORIA. 
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Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, por 

maioria, vencido o Relator, em negar provimento ao recurso. 
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R E L A T Ó R I O  

Recorre o réu da decisão que o condenou nas sanções do artigo 331 

do Código Penal, à pena de 10 dias-multa, à razão mínima. 

Sustenta o recorrente a atipicidade da conduta e a insuficiência 

probatória. 

Nas duas instâncias, manifesta-se o Ministério Público pelo 

improvimento do recurso. 

 

V O T O S  

DR. LUIZ ANTÔNIO ALVES CAPRA (RELATOR) 

Conheço do recurso, pois cabível e tempestivo. 

Vinha adotando, até então, em relação ao delito de desacato, o 

seguinte posicionamento: 

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO 
PENAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA 
À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 
TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIENCIA PROBATORIA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Inviabilidade da aplicação 
isolada da Convenção Americana de Direitos Humanos, como se 
descolada estivesse do ordenamento jurídico, em especial da Lei 
Maior, bem como a atribuição de caráter absoluto às garantias 
consagradas no art. 5º, caput e incisos IV e IX da Constituição 
Federal, em detrimento de outros preceitos constitucionais, não 
encontra espaço em uma interpretação sistemática. Embora o delito 
de desacato tenha por objeto material o funcionário, o seu objeto 
jurídico, é o prestígio da Administração Pública, de modo que o se 
objetiva resguardar com a norma penal é a própria administração 
pública e não a honra do funcionário público Ausência de violação à 
garantia de que todos são iguais perante a lei (art. 5º, caput, da CF), 
uma vez que não está conferindo tratamento especial ou privilegiado 
ao funcionário público. Tampouco há qualquer violação à garantia da 
liberdade de expressão, que pode, sim, sofrer limitações, uma vez 
que, a exemplo das demais garantias constitucionais, não se revela 
absoluta. Na mesma linha de raciocínio violação alguma se verifica 
em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, uma vez 
que esta, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de 
pensamento e de expressão, excepciona a possibilidade de 
estabelecer "responsabilidades ulteriores" de molde a resguardar, 
dentre outras situações, "a proteção da segurança nacional, da 
ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.", na forma do seu 
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artigo 13. Apenas eventual crítica ou discordância, desprovida da 
intenção de desprestigiar a função, se insere na garantia 
constitucional de liberdade de expressão e, portanto, não se 
enquadra no tipo penal. Desacato que resta caracterizado diante da 
ofensa irrogada contra funcionário público, no exercício de sua 
atividade funcional, maculando, portanto, a dignidade de sua função, 
de molde a atingir a própria administração pública. Palavra dos 
policiais se mostra em absoluta consonância com o que fora relatado 
na fase inquisitorial, nada havendo nos autos que permita infirmar a 
credibilidade destes. Agravante da reincidência cuja 
constitucionalidade restou reconhecida pelo STF. Pena corretamente 
aplicada. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Crime Nº 
71005368352, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: 
Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 28/09/2015) 

Diferente não se apresenta o entendimento desta Turma Recursal 

acerca de tal tema: 

APELAÇÃO-CRIME. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. 
TIPICIDADE. RECEPÇÃO DO TIPO PENAL PELA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA 
Á CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
REFORMADA. 1. Não há correção em afirmar falta de receptividade 
da matéria pela norma constitucional vigente. O tipo penal do 
desacato tem como bem jurídico tutelado a honra do funcionário 
público no exercício de suas funções, assegurando o respeito de 
trato entre os agentes, além do prestígio da administração pública 
como órgão também com função de garante. Não há, portanto, 
incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos 
Humanos. 2. A palavra dos policiais militares envolvidos pode ser 
considerada suficiente quando os elementos de prova convergirem 
para a mesma conclusão de culpabilidade do agente. Entretanto, não 
é o que ocorre nos autos, pois as testemunhas sequer descreveram 
as efetivas expressões ofensivas narradas na exordial acusatória, 
ambas indicando que a insurgência do acusado se deu contra a 
própria forma de abordagem. 3. Dolo específico. Mera enunciação de 
palavras em desabafo ou revolta momentânea não configura as 
elementares do tipo penal. 4. Inexistente adequação e dolo 
específico, impositiva a absolvição do réu, por falta de provas. 
APELO PROVIDO. (Recurso Crime Nº 71005562137, Turma 
Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, 
Julgado em 14/12/2015) 

 

Entendo, contudo, seja necessário revisar tal posicionamento. 

Consigno, inicialmente, que a existência de um precedente não 

significa, necessariamente, para todo sempre, a imutabilidade deste, notadamente 

quando razões científicas apontam como equivocadas as bases em que se fundou. 
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O primeiro equívoco que verifico em relação ao posicionamento que 

anteriormente adotava diz não apenas com a completa desconsideração da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, o que na prática se operava como 

decorrência desse entendimento, mas igualmente com a colocação desta em 

posição de inferioridade em relação à Constituição Federal, quando, ao contrário, 

possui status constitucional, e ou em pé de igualdade com a legislação 

infraconstitucional, quando se afigura superior em relação a esta. 

Tal questão é tratada com propriedade por Dutra e Loureiro1 

"Por controle de convencionalidade, designa-se, no Brasil uma nova 
forma de controle da normatividade interna, através da qual as leis 
promulgadas no EStado brasileiro são colocadas em análise para a 
averiguação de sua compatibilidade com os tratados internacionais 
de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico pátrio. 

O Surgimento dessa nova forma de controle de normatividade se dá 
com a tardia constatação de que os tratados internacionais de 
direitos humanos no Brasil hoje possuem ora status de norma 
constitucional (quando observados os termos do art. 5,§ 2º, da 
CF/1988 ( LGL\1988\3) ora são equivalentes às emendas 
constitucionais (quando são aprovadas com o rito mais agravado que 
passou a ser exigido pelo § 3º do art. 5º da CF/1988 (LGL\1988\3). 
ao controle de constitucionalidade agora soma-se o controle de 
convencionalidade, estabelecendo-se para as leis brasileiras dois 
tipos de controle vertical. Como resultado, tem-se que 'nem tudo que 
é recebido pela constituição é convencional e válido, porque agora 
as leis devem também ter compatibilidade com os tratados 
internacionais de direitos humanos.' " 

 

Mazzuolli2 pondera o que "O respeito à constituição faz-se por meio 

do que se chama de controle da constitucionalidade das leis; o respeito aos 

tratados que sejam de direitos humanos faz-se pelo até agora pouco conhecido 

(pelo menos no Brasil) controle de convencionalidade das leis; e o respeito aos 

tratados que sejam comuns faz-se por meio do controle de supralegalidade das 

leis...". 

                                                
1
 Dutra, Deo Campos e Loureiro, Sílvia Maria da Silveira .A DECLARAÇÃO DE 

INCONVENCIONALIDADE DA LEI DE ANISTIA BRASILEIRA PELA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - NO CASO GOMES LUND E OUTROS VS. 

BRASIL (GUERRILHA DO ARAGUAIA), RT, vol.  920/2012, p. 183 - 203, jun/2012. 
2
 Mazzuoli, Valério de Oliveira. TEORIA GERAL DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

NO DIREITO BRASILEIRO, Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional, vol. 10/2015, p. 

1499/1543, Ago/2015, DTR\2015\11549. 
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Pois bem, não é possível olvidar o que dispõe o art. 5, §§, 2º e 3º, da 

CF no sentido de que 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte.". 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. 

 

Então a pergunta que se impõe é se vamos continuar ignorando tal 

questão, notadamente quando o STF já deu o norte a ser seguido em se tratando 

de tratados internacionais: 

 

PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. 
INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 
5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO 
HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 
DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, 
ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San 
José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há 
mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o 
caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos 
humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, 
estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação 
interna. O status normativo supralegal dos tratados 
internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna 
inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, 
seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o 
art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, 
assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 
10.406/2002). ...(RE 349703, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-
06-2009 EMENT VOL-02363-04 PP-00675) (grifei). 

 

E diferente não ocorreu quando o STF decidiu acerca da realização 

da audiência de custódia: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO 
CONJUNTO 03/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 1. A Convenção Americana sobre 
Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda 
pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz”, posto ostentar o status jurídico supralegal que 
os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no 
ordenamento jurídico brasileiro, legitima a denominada “audiência de 
custódia”, cuja denominação sugere-se “audiência de apresentação”.  

(...) 
(ADI 5240, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
20/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-
2016 PUBLIC 01-02-2016) 

 

Tem aplicação, portanto, na hipótese, não apenas o art. 13 da 

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, mas igualmente a 

deliberação oriunda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos consagrada 

na DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOBRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, mais 

especificamente o seu artigo 11. 

Impositiva a reprodução de tais dispositivos: 

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS: 

"Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão 

1.      Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de 
expressão.  Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber 
e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração 
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 
  
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. 

..." 

 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOBRE LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO: 

"11.       Os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da 
sociedade. As leis que punem a expressão ofensiva contra 
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funcionários públicos, geralmente conhecidas como “leis de 
desacato”, atentam contra a liberdade de expressão e o direito à 
informação." 
 

Oportuno destacar, como refere Conci3, que "...a Corte 

Interamericana tem entendido que os juízes nacionais devem analisar a 

'convencionalidade das leis', ou seja, a compatibilidade entre as normas internas do 

Estado e a Convenção Americana, além das próprias decisões da Corte IDH, tendo 

como fundamento o art. 2º da Convenção Americana que impõe aos estados partes 

um dever geral de adaptação dos ordenamentos internos ao sistema 

interamericano de direitos humanos com o objetivo de harmonizá-los." 

E acrescenta o referido autor: 

"Assim, é dever dos juízes nacionais respeitarem, não somente os 
tratados internacionais de direitos humanos, mas, também, e para 
além desse dever, estarem atentos aos precedentes criados pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, a partir do momento em 
que esses Estados nacionais aderiram aos procedimentos e 
aceitaram a jurisdição da Corte IDH." 
 

Posta a questão em tais termos e, tendo o Brasil aderido à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não há como afirmar, em controle 

do convencionalidade, que decorre do que estabelecem os artigos 2º e 13 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o artigo 11 da 

Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão, a validade do art. 331 

do Código Penal, pois como aponta Mazzuolli4 "a produção normativa doméstica 

depende, para sua validade e conseqüente eficácia, em estar de acordo tanto com 

a constituição como com os tratados internacionais.". 

Não é, flagrantemente, o que ocorre com o delito de desacato, que 

não logra ultrapassar ao controle de convencionalidade, por atentatório à liberdade 

de expressão. 

                                                
3
 Conci, Luiz Guilherme Arcaro. O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE COMO PARTE DE 

UM CONSTITUCIONALISMO TRANSNACIONAL FUNDADO NA PESSOA HUMANA. 

Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional, vol. 10/2015, p. 1467/1497, Ago/2015, 

DTR\2015\11525. 
4
 Mazzuoli, Valério de Oliveira. TEORIA GERAL DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

NO DIREITO BRASILEIRO, Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional, vol. 10/2015, p. 

1499/1543, Ago/2015, DTR\2015\11549. 
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Se assim ocorre, atípica se afigura a conduta, pois não possui 

validade e eficácia. 

Tampouco resiste a um exame de constitucionalidade 

É que tal dispositivo legal, que foi criado em um regime autoritário 

(1940), e persistiu ao largo da ditadura que se instaurou a partir de 1964, não se 

coaduna com o Estado Democrático de Direito que se pretende resguardar com o 

advento da CF de 1988, por atentar contra a liberdade de expressão (art. 5º, IV, da 

CF). 

Ora, a liberdade de expressão, por consistir em garantia 

constitucional, somente pode encontrar restrição na própria Constituição e não na 

legislação infraconstitucional, a não ser que expressamente trouxesse tal previsão. 

Não é o caso, no entanto, pois o art. 5º, IV, da CF, limita-se a afirmar 

que "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;", não 

remetendo, portanto, o exercício de tal direito a qualquer regulamentação 

infraconstitucional. 

Alves5 argumenta que "A constituição de 1988 garante que 'é livre a 

manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato' (art. 5º, IV), do que se 

extrai que após garantir o direito à liberdade de expressão do pensamento, a única 

vedação imposta diretamente pela Constituição é a vedação ao anonimato.". 

E acrescenta: 

"Desses comandos constitucionais pode-se extrrair que se trata de 
direitos que possuem restrição expressa que decorre diretamente da 
Constituição, não havendo qualquer comando constitucional para 
que as restrições sejam fixadas indiretamente por intermédio de lei. 
E para que a restrição seja considerada diretamente constitucional é 
necessário que o direito tenha nível constitucional, e que, portanto, já 
esteja, suficientemente definido na Constituição, não sendo 
necessária a definição do legislador infraconstitucional. 
... 
Algo bem diverso é a hipótese de direitos fundamentais que podem 
ser restringidos expressa e indiretamente por intermédio de lei, 
quando tal possibilidade estiver expressamente autorizada pela 
Constituição (v.g. art. 5º, XIII e XXIV), mas que definitivamente não é 

                                                
5
 Alves, Waldir. AS MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS E AS LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE 

REUNIÃO. Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional, vol. 8/2015, p. 847-892, Ago/2015, 

DTR\2015\11498. 
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o caso da liberdade de expressão do pensamento e da liberdade de 
reunião." 
 

Ora, os únicos limites impostos pela Constituição à liberdade de 

expressão, além da vedação ao anonimato, correspondem ao direito de resposta 

(art. 5º, V), e ao direito de indenização por dano material ou moral à intimidade, à 

vida privada, à honra e à imagem das pessoas atingidas (art. 5º, X). 

Assim, fora de tais hipóteses, todas estabelecidas pela própria 

Constituição, não se legitima qualquer restrição à liberdade de expressão, de modo 

que o disposto no art. 331 do CP, que contempla o delito desacato, não foi 

recepcionado pela nova ordem constitucional. 

Daí porque, seja pelo controle de convencionalidade, seja pelo de 

constitucionalidade, se afigura como atípica a conduta. 

Não vislumbro, de outro modo, qualquer possibilidade de aplicação 

do disposto nos artigos 10 e 933 do CPC, como usualmente vem sendo alegado 

pelo Ministério Público, pela singela razão de que o art. 92 da Lei nº 9.099/95 

admite tão somente a aplicação subsidiária do disposto no Código Penal e no 

Código de Processo Penal, e, ainda assim, nas hipóteses em que não forem 

incompatíveis com a Lei de Regência. 

Contudo, para que se adentre no exame de compatibilidade é 

preciso, por primeiro, que o caso comporte a subsidiariedade, do que não se cogita 

porque, no microssistema do JECRIM estabelecido pela Lei nº 9.099/95, já se 

encontram inseridos os regramentos necessários para assegurar, em consonância 

com os critérios orientadores da referida Lei (art. 62), o contraditório e a ampla 

defesa. 

Causa não há, portanto, que justifique a aplicação subsidiária do 

Código de Processo Penal. 

Tampouco é o caso de operar a desclassificação para o delito 

tipificado no art. 140 do Código Penal, seja porque tal conduta não se encontra 

descrita na peça acusatória, nem mesmo implicitamente, seja porque, em tal 

hipótese, seria necessária a representação do ofendido nos termos do art. 145, 

parágrafo único, do CP, o que não se verifica nos autos. 
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E, mesmo que fosse possível superar os fundamentos invocados, 

penso, nas coordenadas do caso concreto, que não se afigura presente o elemento 

subjetivo do tipo, qual seja, a intenção de humilhar e ou menoscabar os policiais 

militares na medida em o réu, pelo que se extrai tanto do registro de ocorrência 

quanto do depoimento dos policiais militares estava em um ônibus, quando passou 

pelos policiais, colocou a cabeça para fora e gritou “porcada, brigadianos, pé de 

porco”, admitindo que a atitude foi infantilidade sua. 

Ora no caso em exame, considerada a idade do acusado na data do 

fato – 19 anos – não se pode descartar, de plano, a alegada infantilidade ao praticar 

o ato, um exibicionismo que, embora reprovável, não traduz, por si só, prova 

suficiente de que a intenção era de humilhar os policiais. 

Veja-se, a propósito, o relato feito pelo denunciado quando do 

registro de ocorrência de fl. 05: 

“QUE FOI COISA DE GURI, POIS NESSA IDADE OS RAPAZES 
ACHAM QUE SÃO SUPER HOMEM, E TAMBÉM SOFREU 
INFLUÊNCIA DOS DEMAIS PASSAGEIROS PARA GRITAR.” 
 

Ora, é pacífico o entendimento desta Turma Recursal acerca da 

necessidade do dolo específico, ou seja, que as ofensas proferidas se revistam da 

intenção de humilhar, desprestigiar o funcionário público no exercício de sua função 

a fim de que reste caracterizado o desacato. 

Nesse sentido: 

APELAÇÃO CRIME. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. 
TIPICIDADE. RECEPÇÃO DO TIPO PENAL PELA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA Á CONVENÇÃO 
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1. 
Não há correção em afirmar falta de receptividade da matéria pela 
norma constitucional vigente. O tipo penal do desacato possui como 
bem jurídico tutelado a honra do funcionário público no exercício de 
suas funções, assegurando o respeito de trato entre os agentes, 
além do prestígio da administração pública como órgão também com 
função de garante. Assim, não há incompatibilidade com a 
Convenção Americana de Direitos Humanos. 2. Os elementos 
probatórios colhidos na instrução não evidenciam, com segurança, a 
prática do delito de desacato, havendo dúvida a respeito do 
elemento subjetivo do tipo em razão das circunstâncias em que 
ocorrido o fato. 3. Embora a embriaguez, voluntária ou culposa, não 
exclua a imputabilidade penal, no caso, todavia, não se pode concluir 
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que o réu, embriagado, tivesse agido com dolo de menosprezar a 
função pública. Impraticável concluir-se a respeito da efetiva 
capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Precedente n. 
70048400196 do TJRS: "No delito de desacato também é necessário 
o dolo específico com a finalidade de estar o agente a desprestigiar a 
função pública do ofendido. O agente deve estar consciente da 
condição e da presença do funcionário. Predomina o entendimento 
de que a exaltação, ou a ira, bem como a embriaguez, excluem o 
elemento subjetivo". 4. Além disso, a prova indica a ocorrência de 
mera exaltação, desabafo em consequência de situação de revolta 
anterior, afastando o elemento subjetivo do tipo, consistente na 
vontade livre e consciente de praticar a ação ou de proferir palavra 
injuriosa com o propósito de ofender e de menosprezar a função 
pública. 5. Absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 
RECURSO PROVIDO. (Recurso Crime Nº 71005361746, Turma 
Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, 
Julgado em 10/08/2015). 

 

Daí porque, por esse prisma, igualmente se revelaria atípica a 

conduta. 

Posto isso, voto por dar provimento ao recurso a fim de absolver, 

fulcro no art. 386, VII, do CPP, o réu. 

 

 

 

DR. LUIS GUSTAVO ZANELLA PICCININ (REVISOR E REDATOR) 

Peço vênia para divergir do entendimento do e. Relator, pois, a meu 

sentir, o réu, inobstante a alegação de infantilidade, agiu de forma absolutamente 

gratuita e desmotivada ao proferir os xingamentos aos policiais militares que 

atuavam em outra ocorrência policial, da qual o réu sequer era espectador pois 

apenas passava de ônibus pelo local. 

A situação relatada nos autos difere daquelas em que o agente, ao 

ser abordado e privado momentaneamente de sua liberdade, exalta-se, seja por 

considerar injusta ou excessiva a abordagem, seja por ira ou mesmo por ter-se 

tornado prática corriqueira o direcionamento de ofensas a agentes públicos no 

exercício das funções de segurança, e termina por xingar e ofender os policiais que 

executam a abordagem. 
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E como consta apropriadamente no julgado colacionado pelo e. 

Relator, de autoria do Dr. Edson Jorge Cechet, o tipo penal do desacato possui 

como bem jurídico tutelado o prestígio da administração pública como órgão 

também com função de garante, assegurando o respeito de trato aos funcionários 

públicos no exercício de suas funções, com o que não se pode falar de 

incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Assim, o voto é pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida 

a sentença condenatória da lavra da i. magistrada Solange Moraes, a quem peço 

vênia para adotar seus fundamentos como razões de decidir: 

 

[...]. 

“Como relatado, o acusado foi denunciado pela prática de 

desacato, delito previsto no artigo 331 do Código Penal, de ação 

penal pública incondicionada. 

“Tratando-se de crime formal, que não deixa vestígios, não 

exige a Lei Penal um resultado, de forma que tanto a materialidade 

quanto a autoria do fato devem estar presentes na prova oral. 

“Com efeito, o réu não foi interrogado em Juízo, porque não 

compareceu ao interrogatório (fl. 33), sendo ouvido na fase policial, 

quando assumiu a prática delitiva (fl. 08v). 

“O policial militar Idinei Ribeiro da Rosa (CD – fl. 38) relatou 

que estavam na TF 10 efetuando a abordagem de um veículo, 

quando passou um ônibus com trabalhadores do Polo Petroquímico. 

Referiu que dois indivíduos colocaram a cabeça para fora, tendo um 

gritado coisas como “porcada, brigadianos pé de porco”. Liberaram o 

veículo da abordagem e seguiram o ônibus. Ao abordá-lo, entraram 

e identificaram o rapaz, o qual assumiu ter gritado. A identificação foi 

corroborada pelos demais passageiros do ônibus. 

“O policial militar Eduardo Machado Sangoi (CD – fl. 38), no 

mesmo sentido, afirmou que estavam na TF 10 efetuando a 

abordagem de um veículo, quando passou um ônibus. Disse que um 

indivíduo colocou meio corpo para fora e gritou algo como “porco, 
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pau no cu”, não recordando exatamente as palavras. Terminaram a 

abordagem e saíram em acompanhamento ao ônibus. Identificaram 

o acusado, o qual assumiu e alegou infantilidade como motivo pela 

conduta.  

“Desse modo, diante da prova coletada durante a instrução 

processual, resta induvidosa a existência e a autoria do fato descrito 

na denúncia, na medida em que o réu buscou desprestigiar o policial 

militar que se encontrava no exercício de sua função, procedendo à 

identificação pessoal, configurando-se a conduta contrária ao direito. 

“Como se sabe, a perfectibilização do crime de desacato 

exige a conduta dolosa do agente em efetivamente desprezar, 

humilhar o agente público no exercício de sua função ou em razão 

dela, perante a sociedade. 

“Pelas declarações das vítimas secundárias, que 

apresentaram relatos convergentes e harmônicos entre si e com o 

boletim de ocorrência (fl. 05-06), depreende-se que o réu 

efetivamente desacatou os policiais militares, que estavam no 

exercício de suas funções, ao ofendê-los verbalmente, 

demonstrando, assim, desconsideração para com os servidores 

públicos, faltando-lhes com o devido respeito. 

“Além disso, a palavra do policial militar, mesmo quando 

sujeito passivo secundário do crime (típico caso do crime de 

desacato), deve ser plenamente validada quando inexistentes outros 

elementos de prova em sentido contrário à sua credibilidade. 

“Em verdade, trata-se de servidor público treinado e 

capacitado para atender ocorrências de todos os tipos, agindo 

sempre dentro do estrito cumprimento do dever legal. 

“Por conseguinte, seria absolutamente contraditório o Estado 

munir-lhe de poder para atuar em seu nome com o objetivo de 

execução do policiamento ostensivo e, desse modo, prevenir e 

reprimir a prática delitiva, porém, após a atuação em nome do Ente 

público, suprimir-lhe o caráter de veracidade dos atos por ele 
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praticado, porque o agente público, ao executar o ato atinente ao seu 

ofício, não objetiva seja ele confirmado pelo juízo, já que o seu 

mister exaure-se no momento da atuação, presumindo-se a sua 

veracidade, salvo prova cabal em contrário. 

“Ressalto que a alegação da defesa de insuficiência 

probatória não prospera, uma vez que as palavras das vítimas foram 

uníssonas indicando a ocorrência do fato. Ademais, não há nos 

autos qualquer elemento informativo no sentido de que os agentes 

tivessem motivos para realizar uma falsa imputação contra o 

acusado, ou qualquer indício, sequer alegação, de perseguição, 

vingança ou outro fato que pudesse retirar a credibilidade das 

palavras dos policiais-vítimas. 

“Outrossim, não há nos autos qualquer prova em sentido 

contrário ao narrado pelos policiais militares, sendo seu relato 

corroborado pela confissão do réu em sede policial (fl. 08v). 

[...]. 

“Destarte, configurado o desrespeito aos policiais militares 

que se encontravam no exercício de sua função, resta configurada a 

prática da conduta típica descrita denúncia, e, como não restou 

demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de isenção 

de pena, o corolário lógico é a condenação do réu. 

“ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu LUCAS ROCHA CARDIAS, qualificado na 

vestibular acusatória, como incurso nas sanções do artigo 331 do 

Código Penal. 

 

É o voto. 

 

 

 
DR. EDSON JORGE CECHET (PRESIDENTE) 

De acordo com o e. Revisor. 
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DR. EDSON JORGE CECHET - Presidente - Recurso Crime nº 71006182794, 

Comarca de Triunfo: "POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO." 

 
 
Juízo de Origem: VARA TRIUNFO - Comarca de Triunfo 


