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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  NÃO
REVELA  QUE  O  ACUSADO  TENHA
PROMETIDO CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE
À  VÍTIMA.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
DESPROVIMENTO.

Mantém-se  a  sentença  absolutória  quando  a
prova  não  evidencia  que  o  acusado  tenha
perpetrado o crime de ameaça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba,  por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (fl. 70) manejada pelo  Ministério

Público Estadual contra sentença (fls. 66/68) proferida pelo Juízo da Vara de

Violência  Doméstica  da  comarca  de  Campina  Grande que,  julgando

improcedente a denúncia, absolveu o réu  José Allan Oliveira do Amaral  da

acusação de infringência ao art. 147 do Código Penal.



Processo nº 0016512-17.2012.815.0011

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 77/79), o apelante

sustenta que a absolvição não encontra  qualquer  respaldo frente a robusta

prova produzida ao longo da instrução processual,  devendo a sentença ser

reformada para que o réu seja condenado nas penas do art. 147 do Código

Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Nas contrarrazões (fls.83/87), o Ministério Público posicionou-se

pelo não provimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer  opinando pelo

desprovimento do recurso (fls. 92/94).

É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público ofereceu  denúncia

(fls.02/04) contra  José Allan Oliveira do Amaral,  dando-o como incurso nas

sanções do art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Consta,  na  exordial  acusatória,  que,  segundo  o  procedimento

policial, o denunciado, de forma consciente e agindo com dolo, ameaçou sua

ex-esposa Daniele Pereira de Sousa, de causar-lhe mal injusto e grave.

Narra, ainda, que, o fato delituoso ocorreu no dia 05 de maio de

2012, por volta das 23h:15min, na rua Agamenon Magalhães, 590, Alto Branco,

Campina Grande/PB.

Aduz,  também,  que,  conforme  historiam  as  investigações,  o

denunciado, visivelmente embriagado, surpreendeu sua ex-esposa dentro do

veículo do então namorado, que presenciou o fato, em frente à casa da vítima,

momento em que tentou lhe agredir fisicamente pela janela do veículo, mas
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não obteve sucesso, pois a vítima conseguiu esquivar-se.

Consta, na denúncia, que, o denunciado, não satisfeito, agrediu

verbalmente a vítima e a ameaçou, dizendo que iria “pegá-la” e, ainda, quebrou

e levou a chave do veículo que estava na ignição. Informa que a polícia foi

acionada, mas, quando chegou, o denunciado já não se encontrava no local.

Concluída a instrução criminal, a MM. Juíza julgou improcedente a

denúncia, absolvendo o réu  José Allan Oliveira do Amaral  da acusação de

infringência ao art. 147 do Código Penal. 

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 77/79), o Ministério

Público sustenta que a absolvição não encontra qualquer  respaldo frente a

robusta prova produzida ao longo a instrução processual, devendo a sentença

ser reformada para que o réu seja condenado nas penas do art. 147 do Código

Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. 

Aqui, sem maiores delongas, tenho que razão não lhe assiste.

O crime de ameaça realiza-se pela promessa da prática de mal

injusto,  futuro  e  grave,  feito  pelo  autor  à  vítima.  Essa  ameaça  pode  ser

realizada  por  palavra,  escrito,  gesto  ou  qualquer  outro  meio  simbólico,

consumando-se  quando  a  vítima  toma  conhecimento  dela  e

independentemente  do  resultado  lesivo  objetivado  pelo  agente.  Assim,  do

ponto de vista subjetivo, exige-se a vontade livre e consciente de intimidar.

Colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO
-  IMPOSSIBILIDADE  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA  -
ESPECIAL  RELEVO  -  PROVA  TESTEMUNHAL  -
CONDENAÇÃO  -  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  -  A
palavra  da  vítima  nos  crime de  ameaça  assume
especial  valoração,  visto  que  é  sabido  que  as
ofensas  ocorrem  preponderantemente  na
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clandestinidade. O delito de ameaça se configura
quando persiste uma promessa de mau futuro e
grave e  a vítima se sente ameaçada,  sentimento
que  restou  configurado,  tendo  ela,  inclusive,
representado  criminalmente  contra  o  agente.”
(TJMG.  Número  do  processo:  1.0313.09.282103-
9/001(1). Relator: Des.(a) DOORGAL ANDRADA. Data
do Julgamento: 13/04/2011) 

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL  -  AMEAÇA  -
PALAVRAS  DA  VÍTIMA  -  CORROBORADO  COM
PROVA  TESTEMUNHAL  -  CONFIGURAÇÃO  DE
MAL INJUSTO E GRAVE - EXISTÊNCIA DE PROVA
PARA  A  MANUTENÇÃO  DO  DECRETO
CONDENATÓRIO  -  RECURSO  DESPROVIDO.  -  A
palavra da vítima, corroborada por outras provas,
são  elementos  suficientes  para  sustentar  o
decreto  condenatório  pela  prática  de  crime  de
ameaça. - Ressalte-se que o delito do artigo 147 do
Código Penal  exige  que a  promessa de  um mal
grave e injusto produza efeito de temor na psique
da  vítima,  o  que  ocorreu  in  casu.-  Recurso
desprovido.”  (TJMG.   Processo:  Apelação  Criminal
1.0390.06.015263-9/001.  Relator(a):  Des.(a)  Pedro
Vergara. Data de Julgamento: 21/07/2009)  

 Não é o caso dos autos. Por meio das provas colhidas durante a

instrução criminal, verifica-se que ocorreu uma discussão entre o acusado e a

vítima, motivada pela separação recente do casal, em que aquele, por estar

bastante alterado, proferiu palavras de baixo calão e xingamentos. 

A  vítima,  ao  ser  ouvida  em  juízo,  disse  que  houve  apenas

agressões verbais, mas que o acusado não a ameaçou. Vejamos:

Que o acusado não a ameçou de morte ou de outro mal; que o

acusado disse à vítima de que não estava agindo corretamente, pois estavam

separados há pouco tempo; que o acusado estava de cabeça quente, mas que

ajustaram  de  conversar  depois.  (01:40/02:54  do  arquivo  oitiva  da  vítima

Daniele.wmv da mídia eletrônica acostada à fl.44)  

As testemunhas de acusação, Francisco Henrique dos Santos e

Walter Silva do Egito, afirmaram, em juízo, que o acusado agrediu verbalmente
Desembargador João Benedito da Silva
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a vítima, mas que não existiu ameaça.

 

Que não houve agressão física, apenas verbal;  que o acusado

chegou de  forma inesperada e  estava  bastante  alterado;  que reperguntado

sobre a ameaça disse apenas que existiu agressão verbal. (Francisco Henrique

dos Santos -  01:31/04:31 do arquivo  testemunha do MP Francisco.wmv da

mídia eletrônica acostada à fl.44)

 Que  presenciou  os  fatos;  que  o  acusado  estava  bastante

alterado;  que  houve  agressões  verbais  consistentes  em  palavrões  e

xingamentos;  que não viu ameaças por parte do acusado. (Walter Silva do

Egito  -  00:45/02:23  do  arquivo  testemunha  do  MP  Walter.wmv  da  mídia

eletrônica acostada à fl.44)

Ao  ser  interrogado,  em  juízo,  o  acusado   negou  que  tenha

ameaçado a vítima, não sendo, portanto, verdadeira a acusação que lhe está

sendo imputada. Disse que houve, de fato, uma discussão na frente da casa da

vítima, pois o acusado repreendeu-a porque ela estava tarde da noite dentro de

um carro; que, na data do fato, vítima e acusado estavam separados há uma

semana; que acredita que os fatos foram criação do namorado da vítima na

época;  que,  atualmente,  encontram-se  juntos.  (02:22/06:16   do  arquivo

Interrogatório do réu José Alan.wmv da mídia eletrônica acostada à fl.44).

Como  se  vê,  o  conjunto  probatório  não  oferece  o  necessário

respaldo para a versão dos fatos trazida pelo Ministério Público na exordial

acusatória, sendo a absolvição pelo delito de ameaça a medida que se impõe. 

Não  restou  comprovada,  nos  presentes  autos,  que  o  apelado

prometeu causar mal injusto e grave à vítima.

 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0016512-17.2012.815.0011

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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