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RESUMO: O crime de desacato, presente em alguns ordenamentos jurídicos dos países latino-
americanos, constitui verdadeiro resquício da herança autoritária de períodos antidemocráticos. 
No Brasil, foi introduzido ainda na década de 1940, sob os auspícios do Estado Novo de Getúlio 
Vargas. Previsto no art. 331 do Código Penal, trata-se de capitulação cujo bem jurídico é a 
honra e a integridade da Administração Pública. Em que pese a Constituição de 1988 ter como 
primado a dignidade da pessoa humana e ser baseada na supremacia dos direitos fundamentais, 
subsiste na legislação penal o desacato, demonstrando grave incoerência jurídica entre o plano 
doméstico e direito internacional dos Direitos Humanos. Nessa esteira, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, importante órgão do sistema regional, já se manifestou 
pela inconvencionalidade do crime de desacato, nos termos do art. 13 da Convenção Americana 
de Direitos Humanos, que cuida do direito fundamental à liberdade de expressão. Na 
oportunidade, recomendou-se aos países que harmonizem sua legislação com os standards da 
proteção internacional dos direitos do homem. O desacato não somente ofende a liberdade de 
expressão, mas também o princípio da taxatividade, reconhecendo na figura típica do desacato 
um forte elemento do Estado de Polícia e, também, um tipo penal elástico que se abre à 
discricionariedade do julgado. Assim, vê-se que há dois direitos em conflito: de um lado, uma 
pretensa defesa da honra da Administração Pública e, de outro, a liberdade de expressão. No 
trabalho a ser apresentado no III Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra 
pretende se discutir, em linhas gerais, a problemática envolvendo a criminalização do desacato, 
sob o viés do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Em breves linhas, a tese central a ser 
apresentada é que não mais existe na legislação brasileira o tipo penal “desacato”, o que deve 
ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, demonstrando a importância da jurisdição 
condicional para promoção de direitos humanos. Para fundamentar a tese descrita, irá se expor 
que (i) por meio do controle de convencionalidade e em função da superioridade normativa dos 
direitos humanos ou, ainda, de seu caráter supralegal quando considerada a hierarquia dos 
Tratados de Direitos Humanos no ordenamento jurídico pátrio, trata-se o desacato de 
capitulação ilícita; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – com a divergência 
entre as turmas cuja matéria é direito penal – causou grave insegurança jurídica, se 
consubstanciando em verdadeiro retrocesso no que tange a proteção dos direitos humanos; (iii) 
que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 496, tem a chance de fazer respeitar os Tratados de Direitos Humanos aos quais 
o Brasil é Estado-parte, protegendo, em última análise, o núcleo mínimo de direitos essenciais 
e inerentes a condição humana; (iv) o papel da judicialização dos direitos humanos como forma 
de efetivação de direitos e garantias fundamentais, em especial, no caso da criminalização do 
desacato. Conclui-se, em linhas gerais, pela necessidade de reconhecimento da 
inconvencionalidade do crime descrito. 
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