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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo Nº 0003444-37.2012.815.0011)
RELATOR      : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
APELANTE    : Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO      : José Alberto da Silva
DEFENSOR   : Josemara da Costa Silva

PROCESSO  PENAL.  Apelação  criminal. Crime  de  ameaça. 
Ofensa entre irmãos. Relação doméstica. Lei Maria da Penha. 
Supostas ofensas proferidas no “calor da discussão”. Ausência 
do mal injusto e grave capaz de causar temor real na vítima. 
Conduta  atípica.  Manutenção  da  sentença  absolutória. 
Desprovimento. 

_  A  ameaça,  como  tipo  penal,  exige  a  intenção  calma  e  
refletida de pronunciar um mal a alguém, e referido elemento  
subjetivo não se coaduna com as ofensas proferidas no “calor  
da discussão”, de modo que se deve reconhecer a atipicidade  
da conduta, absolvendo o réu da acusação do referido crime.

_ Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e em harmonia 
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo  Ministério Público, 
que tem por escopo impugnar a sentença (fs. 74/76) que absolveu o réu José Alberto da 
Silva, que foi denunciado sob a acusação de ter infringido o art. 1471 do Código Penal.

Infere-se da denúncia que, no dia 07/11/2011, por volta das 22:00 hs, 
o denunciado ameaçou de morte sua irmã, a vítima Maria Albaniza da Silva.

Segundo a peça acusatória, o acusado, sob a influência de álcool, 
chegou  em  casa  bastante  agressivo  e  derrubou  uma  parede  que  a  vítima  havia 
construído, além de quebrar a porta do quarto dela proferindo ameaças, e, mesmo com a 
chegada da polícia, as ameaças não cessaram, motivo pelo qual foi preso em flagrante 
(fs. 02/03).

Em suas razões, alega que o crime de ameaça restou comprovado 
pelo  conjunto  probatório  constante  nos autos,  que a  vítima  se  sentiu  ameaçada pelo 
apelado, e, por isso, registrou a ocorrência na delegacia. 

Requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado nas 
penas do art. 147 c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal (fs. 80/82). 

Contrarrazões às fs. 83/88.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pelo 
desprovimento do apelo (fs. 92/95). 

É o relatório. 

_ V O T O _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

Antes de adentrar ao mérito da apelação, cujo pedido é a reforma da 
sentença absolutória para que o réu seja condenado pelo crime de ameaça, previsto no 
art. 147 do Código Penal, cumpre o registro de que a vítima manifestou o seu interesse 
em representar o réu, quando prestou a ocorrência do fato na fase policial (f. 07)

Mister tal esclarecimento, em virtude do parágrafo único do art. 147 
dispor  que a ação penal  somente  se  procede mediante  representação,  além do STF 

1Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe 
mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.
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confirmar no julgamento da ADIN n. 4.4242, que para o crime de ameaça e os cometidos 
contra  a  dignidade  sexual,  subsistiria  a  necessidade  de  representação  para  a 
deflagração da persecução penal,  posicionando-se no sentido  de que a  ação pena 
pública incondicionada somente se aplica ao crime de lesão corporal.

Acontece  que  o  próprio  STF  também  entende  que  esta 
representação dispensa qualquer formalidade, bastando a manifestação da vontade do 
ofendido de ver instaurada ação penal contra o suposto autor dos fatos. Vejamos: 

Recurso  ordinário  em  habeas  corpus.  2.  Penal  e  Processo  Penal.  3. 
Assédio  Sexual.  Representação  feita  mediante  o  comparecimento  da 
vítima  à  delegacia  para  registrar  a  ocorrência.  4.  Jurisprudência  desta 
Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública 
condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência 
de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.3 
In  casu,  como  dito  acima,  a  vítima  fez  a  seguinte  afirmação  no 

inquérito policial: “que deseja representar contra seu irmão, pois da forma que ele tem se  
comportado, sabe que ele irá lhe matar” (f. 07).

Destarte, não há dúvida de que houve a representação exigida no 
parágrafo único do art. 147 do Código Penal. 

Pois bem, Não havendo dúvida acerca da regularidade processual, 
passemos a análise do pedido recursal. 

No mérito, não assiste razão ao apelante. 

Ora, não há que se falar em crime de ameaça, pois estas foram 
proferidas durante uma discussão entre o apelado e a sua irmã, a vítima Maria Albaniza,  
quando o ânimo do apelado estava alterado e sob a influência de álcool, sendo atípica, 
portanto, a conduta do recorrido.

Infere-se dos autos que os dois discutiram em virtude da ofendida ter 
erguido uma parede fazendo uma divisória entre a residência deles, que provocou a raiva 
do apelado, e este derrubou a parede e proferiu impropérios contra a ofendida. 

2AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal  
relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações. 
(STF - ADI 4424 / DF - DISTRITO FEDERAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO Julgamento:  09/02/2012 Órgão Julgador:  Tribunal Pleno Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 
DIVULG 31-07-2014  PUBLIC 01-08-2014)
3(STF  -  RHC  123086,  Relator(a):   Min.  GILMAR MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em 09/09/2014, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 01-10-2014 PUBLIC 02-10-2014) 
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Em juízo, o apelado contou em detalhes o ocorrido. Contou que já 
tinha uma convivência difícil com sua irmã que não trabalhava, e, no dia fatídico, após 
uma longa jornada de trabalho, quando chegou em casa, viu a esposa chorando, que a 
irmã  mexia  nas  suas  coisas,  que  invadia  seu  lar,  pegava  da  sua  comida,  sendo  a 
construção da parede o estopim para o início da briga, mas que não agrediu fisicamente,  
apenas verbalmente no “calor da discussão”. Eis o que disse:

“(...) aí chegou a gota d'água quando eu cheguei em casa cansado, que eu 
abro o estacionamento oito da manhã, saio cinco da tarde, venho pra casa 
pego  minha  marmita  e  vou  para  a  usina,  local  onde  trabalho,  pela 
“Combate”, há quatro anos e quatro meses e só chego no outro dia às seis 
da  manhã a  mesma rotina  com o estacionamento.  Então  quando  você 
chega em casa,  ela já tinha brigado com a minha esposa, cheguei em 
casa vi minha esposa chorando, ela já tinha mexido na cerâmica que eu 
tinha comprado, essa menina tava dentro de casa, já invadindo meu lar, 
dentro de uma casa pegando a comida, que ela não trabalha, ela não tem 
paradigma,  onde ela pisar,  Excelência,  não nasce grama. Isso meu pai 
pode lhe dizer, minha mãe pode lhe dizer, qualquer pessoa de cinco do 
lado direito, cinco do lado esquerdo, onde ela aparece é problema porque 
ela não tem dinheiro, não em tem uma renda fixa, ela não tem nada como 
conviver, então para onde ela vai, desculpe a expressão, ela vai só para 
“chupar o sangue” de quem... então isso vai esgotando, esgotando, quando 
eu cheguei em casa que vi aquele muro, já tirando a máquina de lavar, 
minha mulher chorando, aí eu botei essa parede abaixo, e assim mesmo 
essa parede tava muito frágil,  que ela mesmo que fez, era de tijolos já 
usados e pouco cimento e areia. Quando cheguei coloquei abaixo. Essa 
companheira dela não a vi, como também ela não a vi. Só vi quando os 
policiais entraram pelo corredor da minha casa já por baixo, foi quando eles 
disseram o que é que estava acontecendo, que ela disse que eu estava 
agredindo  ela,  que  não  existiu  isso.  Verbalmente,  eu  também não  vou 
mentir para ti que na “força da palavra” eu possa ter dito alguma coisa 
que tenha ofendido mesmo. Aí os policiais me levaram para a delegacia 
(…) DVD, duração 0:01:03 até 0:02:19, f. 59.

Tais fatos foram confirmados pelo policial e quando indagado pela 
juíza se o recorrido ameaçou a vítima, o depoente disse o seguinte: “ele dizia que ia 
espancar, bater nela, mas que ele ia matá-la não (…) era como se ele estivesse revoltado  
contra a própria irmã, era isso que eu entendia”  (DVD, duração 0:03:09 até 0:03:13 e 
0:03:47 até 0:03:50, f. 59).

Destarte,  pelo  conjunto  probatório,  verifica-se  que  não  restou 
caracterizado o crime de ameaça, que tem como requisito o mal injusto e grave, apto a 
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intimidar  a  vítima.  Porquanto,  a  ameaça,  como tipo  penal,  exige  a  intenção  calma e 
refletida de pronunciar um mal a alguém, e referido elemento subjetivo não se coaduna 
com as ofensas proferidas no “calor da discussão”, e sob a influência de álcool, pois não  
há a maldade capaz de causar um temor real na vítima.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Ameaça - Atipicidade da conduta - Ausência de 
dolo - Não comprovação do temor real sobre a concretização da ameaça - 
Absolvição  -  Recurso  Ministerial  -  Alegada  configuração  do  crime  - 
Pretendida reforma da sentença - Impossibilidade - Elementos inidôneos 
para  ensejar  uma condenação  -  Desprovimento.  -  Deve  ser  mantida  a 
absolvição pelo crime de ameaça quando ausentes a elementar do delito 
(mal injusto e grave) e o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal (dolo), 
uma vez que presentes apenas palavras que expressam sentimentos de 
raiva  em  um  momento  de  discussão  entre  as  partes  (...)."  (TJDFT. 
20111110058149APR,  REL  JOSÉ  GUILHERME,  3a  T.  Crim.,  Julg.: 
27/0212014, Publ. DJE: 10/0312014. Pág.: 189). - Recurso desprovido.4

Assim, percebe-se que a juíza a quo julgou com acerto, ao absolver 
o apelado do crime de ameaça (art. 147, CP), com fulcro no art. 386, III 5, do CPP, pois o 
fato não constitui infração penal, de modo que mantenho a sentença absolutória.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador, 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo 
Senhor Doutor José Marcos Serrano, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 

4(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00167019220128150011, Câmara criminal, Relator Des. 
Joás de Brito Pereira Filho , j. em 01-07-2014) 
5 Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
III - não constituir o fato infração penal;
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Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de 
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator 
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