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RESUMO 

O art. 311 do Código Penal Brasileiro descreve como crime desacatar funcionário 
público em exercício de sua função ou em razão dela. Tal conduta pode ser 
realizada através de palavras, gestos, vias de fato ou qualquer outro meio que 
desrespeite o agente público. Essa conduta é subjetiva e contrária a Carta Magna, 
pois nela, é prevista o direito fundamental de livre manifestação do pensamento. 
Contudo, não é somente essa previsão constitucional existente, há também um 
artigo na Declaração Universal dos Direitos Humanos que garante o direito de livre 
manifestação de pensamento e é aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois 
todo tratado sobre direitos humanos que for aprovado em cada casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, é 
equivalente à emenda constitucional e superior a leis infraconstitucionais. 

 

Palavras-chave: Inconstitucionalidade; Livre manifestação dos pensamentos; Abuso 
de poder; Ilegalidade; Discricionariedade. 

 

ABSTRACT 

How provided for in art. 311 of the Penal Code Brazilian, Disregarding official crime 
in the exercise of their function or because of it. Such conduct can be accomplished 
through words, gestures, blows or any other kind of conflict with the public official. 
This approach is Subjective and contrary to the Charter because it is foreseen the 
fundamental right of free manifestation of thought. However, it is not only que existing 
constitutional forecast, there is Also an article in the Universal Declaration of Human 
Rights Which guarantees the right of free manifestation of thought and is accepted by 
Brazilian law, for all human rights treaty que is approved in each house Congress, in 
two rounds, by three fifths of the votes of its members, is equivalent to the 
constitutional amendment and over infraconstitutional laws. 

 

Keywords: Unconstitutionality; Free expression of thoughts; Power abuse; Illegality; 
Discretion. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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O Estado, por meio de seu Poder Legislativo, com base em seu entendimento, 
tipificou no Código Penal Brasileiro, a conduta de desacatar o funcionário público no 
exercício de sua função (“in officio”) ou em razão dela (“propter officium”) como 
crime, visando defender a dignidade, o prestígio e o respeito do servidor público, 
pois o funcionário público é representante do Estado, logo, desrespeitá-lo, significa 
desrespeitar o próprio Estado. Segundo o Promotor de Justiça, Deputado Estadual e 
Doutrinador Fernando Capez, “Para que dê fiel execução aos atos funcionais, é 
necessário que o prestígio e a autoridade da função pública sejam resguardados” 
(CAPEZ, 2002, p. 648-655). Essa é a previsão do Código Penal de 1984, entretanto, 
o crime de desacato é bem mais antigo. De acordo com Luiz Regis Prado, “a origem 
do crime de desacato está no Direito Antigo e no Direito Romano, quando as injúrias 
perpetradas contra os magistrados no exercício de suas funções eram denominadas 
“iniuria atrox” (PRADO, 2002. p. 506-507) e a sanção pecuniária era estabelecida 
contra a classe dos “humiliores” e Antônio Pagliaro, afirma que “na Idade Média o 
âmbito de incidência do delito de “iniuria atrox” foi alargado, já que também as 
ofensas proferidas contra os sacerdotes foram incriminadas” (PAGLIARO, 2006.). 
Percebe-se que, desde a antiguidade, o fato da pessoa exercer uma atividade 
pública, colocaria a mesma sob um aspecto superior aos demais cidadãos.  

 

 

2. PROBLEMÁTICA DO CONFLITO DO CRIME DE DESACATO COM 
DIREITO FUNDAMENTAL 

 

A problemática não está exatamente na finalidade do tipo penal, ela ocorre 
por confrontar um dos mais importantes direitos fundamentais expressamente 
previstos na Constituição Federal e Tratados e Convenções Internacionais, o Direito 
de Livre manifestação do pensamento. De acordo com Sampaio Dória, liberdade de 
pensamento “é o direito de exprimir, por qualquer forma, o que se pensa em ciência, 
religião, arte ou o que for” (DÓRIA, 1946). Já que o crime de desacato é uma mera 
lei infraconstitucional, acaba sendo invalidada por leis hierarquicamente superiores, 
por nela prever o direito fundamental de livre manifestação do pensamento, 
previstas no art. 5º incisos IV, VI, IX, XLI e 220 ambos da CF, como descrito a 
seguir: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IV –É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;   

VI –É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da 
lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;   
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IX – É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

XLI – A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais; 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço 
à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.  

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística. 

 

Além da previsão na Constituição Federal, há também previsões equiparadas 
a mesma, como o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Protocolo 
de São José da Costa Rica), abaixo descrita: 

 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de 

expressão.  Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e 
difundir informações e ideias 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. 

 

3.Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 
indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de 
imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos 
usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 

 

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, 
com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da 
infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 

 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como 
toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à 
discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 
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E o art. 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Como descrito 
a seguir:  

1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

 

    2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá 
a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer 
natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente 
ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio 
de sua escolha. 

 

    3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo 
implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, 
poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para: 

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

 

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública. 

 

3. TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS 
HUMANOS ACIMA DE LEIS INFRACONSTTUCIONAIS 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, há a hierarquia entre as leis, como explica 
Hans Kelsen, com o desenho de uma pirâmide. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Imagem extraída do Blog Cidadania e Dignidade, sem alterações. Disponível em: 
http://politicacidadaniaedignidade.blogspot.com.br/2013/05/piramide-dekelsen.html?utm_source=feedburner& 
utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+PolticaCidadaniaEDignidae+(Pol%C3%ADtica+cidadania+e+dignid
ade)> Acesso em 11 de outubro de 2016. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, n 1,  maio, 2017. 
 

 

 

 
 

No ápice da pirâmide, está a Constituição Federal, e equiparado a mesma, se 
encontra tratados e convenções internacionais, desde que versem sobre Direitos 
Humanos, seja aprovada em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, assim como descreve o art. 5º, §2º 
e §3º da CF. Abaixo das normas fundamentais e equiparadas, vem as normas 
infraconstitucionais, que obrigatoriamente devem estar de acordo com as normas 
superiores, sob pena de inconstitucionalidade. 

 

4. DISCRICIONARIEDADE DO CRIME DE DESACATO 

 

Além da incompatibilidade do crime de desacato com as normas 
constitucionais e equiparadas, há uma grande subjetividade no tipo, gerando grande 
margem para ilegalidade e abuso de poder, como aparece diversas vezes na mídia, 
como por exemplo a conduta arbitrária de policiais militares em um bar em São 
Paulo, como descreve a reportagem da revista Exame a seguir:   

 
O caso aconteceu por volta das 2 horas. Após receber queixas de 

barulho, PMs usaram bombas de gás para dispersar jovens que estavam na 
Rua Wizard, onde fica o Empanadas. Uma das bombas teria sido atirada na 
porta do bar. Em seguida, clientes do estabelecimento criticaram a ação e 
xingaram os agentes de "covardes", "fascistas" e "coxinhas". 

 

A professora L.T., de 36 anos, também foi levada para o 14.º Distrito 
Policial (Pinheiros), como testemunha. Ela conta que usava o celular para 
filmar os PMs conduzindo uma amiga, detida por desacato. 

"Os policiais voltaram cinco minutos depois e me colocaram na parte de trás 
do camburão, como se fosse criminosa", afirma. "Quando chegou, eu tentei 
colocar as pernas para fora do carro, mas não deixaram. Eu falava, eles 
mandavam calar a boca." 

 

Segundo ela, os PMs apreenderam seu celular e chegaram a pedir 
que destravasse o aparelho para que pudessem assistir ao vídeo. Ela 
também afirma que prestou depoimento na delegacia na presença de um 
PM. 

"O delegado viu (o vídeo) e disse: 'Apaga, tem imagem de policial militar'. 
Eu não tive oportunidade de ver meu filme porque apagaram antes", afirma 
a professora."A gente não sabe quais são os nossos direitos. Isso tudo dá 
sentimento de impotência, insegurança e medo." A SSP nega a versão da 
testemunha. 

 

Para a desembargadora Ivana David, da 4.ª Câmara de Direito 
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a conduta dos 
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policiais foi "arbitrária”."Ela não praticou crime nenhum. A atividade da 
polícia é pública, todas as pessoas têm o direito de filmá-la", afirma. 

"Se existe eventual conduta criminosa e ela (L.T.) fosse suspeita de crime, o 
máximo que poderia ser feito era apreender o celular", diz a 
desembargadora. 

Nesse caso, as imagens deveriam ser preservadas, incluídas no 
inquérito e apresentadas em juízo. "As corregedorias vão ter de apurar 
eventual abuso de poder e constrangimento ilegal". Para o coronel 
reformado da PM, José Vicente Filho, houve constrangimento ilegal. "A 
polícia errou feio. O celular é uma propriedade pessoal, só pode ser aberto 
em uma situação de crime, como em casos de traficantes mostrando fuzis 
ou homicídio, por exemplo, mas não para apagar imagens". O especialista 
lembra que não é proibido filmar ação da polícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Imagem extraída da reportagem, sem cortes 

Outro caso recente, não teve como vítima um leigo, mas sim um advogado, 
que teve seus direitos suprimidos por um policial militar, que utilizou como alegação 
principal, o crime de desacato, resultando em resistência e tentativa de lesão 
corporal, como mostra a reportagem do Correio do Estado a seguir: 

 
Conforme o Delegado Regional Rogério Fernando, Messias foi até a 

Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Três Lagoas para pegar o 
documento de seu veículo, ocasião em que se deparou com o advogado 
alterado com a diretora do departamento. Ruvonei tentava liberar um 
veículo apreendido durante a campanha eleitoral. 

 

Autoridade policial interferiu na situação, momento em que passou a 
ser ofendido pelo advogado que o teria chamado de “delegadinho 
vagabundo”, “safado” e “malandro”, na presença de vários funcionários do 
Ciretran. “Delegado não agrediu ninguém. Ele deu voz de prisão, advogado 
ficou ainda mais nervoso, foi detido pelo guarda do Ciretran e um escrivão 
da polícia que também estava no departamento resolvendo questões 
particulares”, explicou Rogério Fernando. 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, n 1,  maio, 2017. 
 

Ainda conforme o delegado regional de Três Lagoas, durante a 
detenção, Ruvonei bateu o rosto, se feriu e não quis limpar o sangramento 
para atribuir a situação ao delegado Messias. 

 

“A foto do advogado na delegacia foi retirada pelos pares dele. Ele 
gravou áudio conclamando advogados, mas está tudo documentado e 
funcionários do Ciretran foram ouvidos, são testemunhas do que 
aconteceu”, contou o delegado Rogério, comentando que Ruvonei chegou a 
passar mal com hipertensão, foi levado para o hospital para atendimento 
médico e depois retornou à unidade policial, onde permanece preso. 

 

“Não temos razão para omitir ou maquiar qualquer informação. 
Agimos de maneira transparente, tudo está nos autos e tem umas 4 
testemunhas. Semana passada esse mesmo advogado, tentando liberar 
carro no Ciretran foi autuado por perturbação da tranquilidade no trabalho. 
E, há cerca de duas semanas, o juiz eleitoral ordenou que ele fosse 
conduzido pela Polícia Militar para a delegacia por causar transtorno”, 
ressaltou a autoridade policial. 

 

Assim como foi apresentada a versão do Delegado, será apresentado 
também a versão do advogado, levando-se em consideração que na delegacia é 
inserido nos autos o que o Delegado presente entender ser correto, mesmo não 
estando presente na ocorrência. A seguir, a versão do advogado: 

 
Em áudio enviado aos colegas da categoria, Ruvonei afirma que foi 

agredido pela autoridade policial. “Caros colegas advogados de Três 
Lagoas, quem está falando é o advogado Ruvonei. Eu peço a compreensão 
dos colegas e companheirismo nessa hora difícil. Eu estou preso na 
delegacia, 1º Distrito Policial por uma autoridade fora do controle. Gostaria 
do apoio dos colegas aqui no 1º Distrito Policial. Eu me encontro preso, fui 
agredido, sofri lesões corporais pelo doutor Messias, delegado, por favor me 
socorram”. 

Ruvonei também afirma ter sido vítima de abuso de autoridade, 
abuso de poder e lesão corporal por parte do titular da delegacia. 

 

Já a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul 
(OAB/MS) emitiu nota de repúdio. Confira na íntegra: 

A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato 
Grosso do Sul (OAB/MS), declarou repúdio à situação ocorrida na tarde 
desta sexta-feira (7) com o advogado Ruvonei da Silva Otero, que foi preso 
e agredido – no exercício da profissão – pelo delegado de polícia de Três 
Lagoas, Messias Pires dos Santos Filho. 

Ao tomar conhecimento dos fatos por meio dos representantes da 
Subseção de Três Lagoas, o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche 
garantiu que, independente das circunstâncias que culminaram no episódio 
de agressão, irá cobrar das autoridades competentes a apuração dos fatos 
e aplicação das sanções cabíveis. 

 

O presidente da Subseção de Três Lagoas, Antonio Costa Corciolli, 
auxiliou o advogado que estava com graves ferimentos na face para que 
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recebesse atendimento médico o mais rápido possível. A Seccional e a 
Subseção continuam acompanhando o caso. A OAB/MS solicita à 
Corregedoria da Polícia Civil que tome as providências necessárias e tenha 
rigor na apuração dos fatos. 

 

A OAB/MS ressalta, mais uma vez, que não tolera a violação de 
prerrogativas profissionais ou abuso de autoridade, e que adotará medidas 
para que as mesmas sejam restabelecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Imagem extraída da reportagem, cortada. 

 

5. JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TEMA 

 

O Magistrado Alexandre Morais da Rosa, no julgamento dos autos nº 
0067370-64.2012.8.24.0023, cujo réu, Alex Sandro, é denunciado pelo Ministério 
Público pelo crime de desacato, pois segundo consta na denúncia, o réu “mostrava-
se ainda agressivo e gritando muito. Ao lhe ser solicitado que se acalmasse, o 
denunciado, em tom de deboche, afirmou "que não gostava de polícia e que eram 
todos lotes de bichos, arrogantes e que não serviam para nada", negando-se a 
prestar qualquer esclarecimento sobre a briga, "muito menos para uma policial 
feminina, porque mulher era para estar em casa dormindo". Ao ser informado de que 
estava preso em razão do desacato proferido, o denunciado tentou fugir, mas 
mesmo detido em seguida, resistiu fortemente à prisão, com socos e empurrões, 
sendo necessária a atuação de quatro policiais para contê-lo. Mesmo após detido e 
algemado, o denunciado apresentou resistência e continuou a ofender os policiais 
militares, tudo na presença de diversas pessoas que acudiram ao acontecimento”. 
Mesmo com a denúncia clara e detalhada, o magistrado julgou levando em 
consideração o princípio da supremacia da Constituição, realizando o controle de 
constitucionalidade difuso, fundamentando com o bloco de constitucionalidade, 
previsto art. 5º, §2º e §3º da CF, tratando o assunto não como uma mera faculdade 
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de um julgador singular, mas sim de uma incumbência de seu dever. Assim sendo 
seu entendimento, julgou improcedente e absolveu o réu do crime de desacato, pelo 
mesmo violar direito fundamental, ou seja, por mais que ocorra, “a manifestação 
pública de desapreço proferida por particular, perante agente no exercício da 
atividade Administrativa, por mais infundada ou indecorosa que seja”, deverá ser 
mantida a observação da superioridade hierárquica das normas, normas 
fundamentais e equiparadas acima de normas infraconstitucionais.1 

 

6. CONCLUSÃO 

 

É correto afirmar que futuramente a tendência é o abandono do fato típico de 
desacato inerente a evolução em nosso ordenamento jurídico, pois a cada dia mais 
é empenhado mais valor nos princípios da Constituição, fazendo valer sua fama de 
Carta Cidadã. A sociedade como um todo apenas tem a ganhar com essa mudança, 
até mesmo os funcionários públicos, pois não perdem uma garantia, onde os 
mesmo, se sofrer algum prejuízo, independentemente de estar a serviço público ou 
não, gozará do direito de reparação de dano moral e material, ou seja, passará de 
sanção penal para sanção cível, assemelhando-se ao antigo fato típico de adultério, 
onde a vítima ao invés de iniciar um processo crime, postulará uma ação de 
reparação de danos morais obtendo o ressarcimento do dano causado pelo autor do 
mesmo. É a continuação de uma ótima mudança no ordenamento jurídico brasileiro, 
onde a sociedade só tem a ganhar. 
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