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RESUMO: O desacato é um ilícito penal nascido no direito romano, visando conceder 

proteção ao imperador, sendo hodiernamente adotado e sua maioria das vezes em Estados não 

democráticos. A Convenção Americana de Direitos Humanos em sua carta prevê no art. 13, 2, 

item b, que o direito de liberdade e de expressão poderá ser relativizado quando previamente 

previsto na legislação interna e ter como uns dos fundamentos assegurar a ordem pública, 

dando entender que o crime de desacato estaria compatível com o tratado. Entretanto para 

dirimir dúvida do referido artigo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no informe 

sobre as leis de desacato e difamação criminal, de 2004 (dois mil e quatro), afirmou que as 

leis de desacato são incompatíveis com o artigo 13 da Convenção, não podendo invocar a 

garantia da ordem pública com o fim de justificar as leis sobre desacato. No mesmo sentido já 

previa a Declaração de Princípios Sobre Liberdade de Expressão no ano de 2000 (dois mil) 

em seu art. 11. Alguns países signatários do Pacto de San Jose da Costa Rica retiraram de seu 

ordenamento o crime de desacato ao exemplo Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, Nicarágua, Peru entre outros, por observarem a incompatibilidade do descarto com 

o exercício da liberdade de expressão e o direito à informação, principalmente em estar 

desconsonância com Convenção Americana de Direitos Humanos. Indo contra a maré vem 

previsto no ordenamento jurídico brasileiro o crime de desacato no art. 331, do Código Penal, 

configurado quando alguém dirige ao funcionário público palavras ou atos que coloque em 

uma posição vexatória, humilhante, ou seja, quando o cidadão faltar com devido respeito ao 

se direcionar a um funcionário público.O Brasil ratificou e aceitou a competência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, sendo assim, tendo aplicabilidade no ordenamento 

pátrio, sendo conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais 

que versam sobre direitos humanos têmstatus normativo supralegal, mas infraconstitucional. 

O Código Penal brasileiro ele tem status normativo infraconstitucional, sendo assim, possui 

status inferior ao Pacto de San Jose da Costa Rica. Logo, o crime de desacato previsto no 

Código Penal do Brasil está incompatível com a ordem jurídica internacional, desta maneira, 

poderá sofre controle vertical de convencionalidade, que consiste na possibilidade de um 

magistrado verificar a compatibilidade de uma normal de direito interno com um tratado 

internacional de status superior. Referida incompatibilidade poderá vir a ser solucionada pelo 

Novo Código Penal Projeto brasileiro (Lei Senado n° 236/2012), o qual não conterá mais a 

previsão do crime de desacato em seu corpo por entender ser incompatível com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos e com a liberdade de expressão. Enquanto o Novo Código 

Penal não vier o que resta é suscitar ao judiciário a aplicação do controle de 

convencionalidade, pois o desacato no ordenamento jurídico brasileiro está em 

desconformidade com uma norma supralegal, como consequência a conduta é considerada 

atípica. 
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