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O autor aborda a relação entre o crime de coacção grave p. e p. no artigo 155.º doCódigo Penal face ao crime de ameaça, analisando se é ou não admissível a desistência de queixaquando, se encontre preenchida a tipicidade de ambos os tipos legais. Defendendo que não sevislumbram quaisquer razões de política criminal para não atribuir qualquer relevância à von-tade da vítima quando esteja em causa o crime de ameaça punível pela conjugação dos arti-gos 153.º, n.º 1, e 155.º, n.º 1, do Código Penal (a ameaça agravada) porque “as circunstânciasagravantes contidas no artigo 155.º, n.º 1, do Código Penal, não alteram a natureza do crime deameaça

OS PROBLEMAS
O novo artigo 155.º do Código Penal constitui, em relação ao crime de

ameaça, um tipo qualificado ou mera agravação da moldura penal do tipo
base?

É, ou não, actualmente, admissível a desistência de queixa quando, do
lado da ameaça, estejam em causa as constelações previstas no referido
artigo 155.º, n.º 1, e suas alíneas?

I — OS PROBLEMAS E A PRÁTICA JUDICIÁRIA
As questões sumariadas têm sido objecto de tratamentos díspares no

quotidiano dos Tribunais. Reina a divisão, com as consequências e incom-
preensões conaturais a esse estado de coisas. De facto, de um lado, estão
todos aqueles que, em face do novo artigo 155.º do Código Penal conti-
nuam a entender que a natureza semi-pública do crime de ameaça não se
alterou (ainda que esteja em causa qualquer das três alíneas do n.º 1 do refe-
rido artigo) e por conseguinte continuam a atribuir relevância à queixa. Por
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sua vez, do outro lado da barricada, situam-se todos os outros que entendem
o contrário, que a natureza do crime previsto no artigo 155.º do Código
Penal passou a ser pública, e assim, nas mesmíssimas situações, deduzem
despachos de acusação, quando o ofendido expressamente declarou desis-
tir do procedimento, ou, então, não homologam tal manifestação de vontade,
realizando e concluindo as audiências de julgamento em que as mesmas
ocorrem.

É ensejo destas linhas contribuir para a problematização das questões e
ensaiar uma tentativa de resposta.

II — A INEXORÁVEL PASSAGEM DO TEMPO SOBRE O CRIME DE
AMEAÇA. NOTAS BREVES
Na redacção original do Código Penal1, o crime de ameaça tinha o

seguinte recorte:
«Artigo 155.º
(Ameaças)

1 — Quem ameaçar outrem com a prática de um crime, provo-
cando-lhe receio, medo ou inquietação, ou de modo a prejudicar a sua
liberdade de determinação, será punido com prisão até 1 ano ou multa
até 100 dias.

2 — No caso de se tratar de ameaça com a prática de crime a
que corresponda pena de prisão superior a 3 anos, poderá a prisão ele-
var-se até 2 anos e a multa até 180 dias.

3 — O procedimento criminal depende de queixa.»
Esta norma manteve-se intocada até à revisão realizada em 1995. De

facto, por força do DL n.º 48/95, de 15 de Março, passou-se a dispor:
«Artigo 153.º
(Ameaça)

1 — Quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a
vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeter-
minação sexual ou bens patrimoniais de considerável valor, de forma
adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua
liberdade de determinação, é punido com pena de prisão até 1 ano ou
com pena de multa até 120 dias.
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2 — Se a ameaça for com a prática de crime punível com pena de
prisão superior a 3 anos, o agente é punido com pena de prisão até
2 anos ou com pena de multa até 240 dias.

3 — O procedimento criminal depende de queixa.»
Assinalam-se quatro alterações, três de fundo e uma de forma, no cotejo

destas disposições.
A alteração de forma prende-se com a denominação do tipo de crime:

passa a ser ameaça ao invés de ameaças.
As alterações de fundo prendem-se com a redução da tipicidade, com a

inclusão no tipo objectivo de um elemento de adequação e com a alteração
da moldura penal abstracta do número 2 no que concerne ao número dos dias
de multa.

a) No que concerne à redução da tipicidade, resulta da versão decorrente
da revisão de 1995 que já não é suficiente para o preenchimento do tipo que
a ameaça seja com a prática de crime, de qualquer crime, como sucedia na
versão original. Mister será que o objecto da ameaça seja a prática de crime
contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e auto-
determinação sexual ou bens patrimoniais de considerável valor. Só os fac-
tos anunciados, que sejam ilícitos e típicos e se reconduzam a um destes cri-
mes, são susceptíveis de relevar em sede de preenchimento do tipo objectivo
do crime de ameaça.

Atípicas serão todas as outras ameaças que tenham por objecto crimes
distintos dos referidos no tipo legal, por ex., crimes contra a honra, contra a
privacidade (formal ou material), etc.

b) Na construção do tipo legal prescindiu-se do resultado (de dano) em
ordem a ter por preenchido o mesmo. De facto, já não é necessário que
em consequência da acção do agente o outro, o sujeito ameaçado, fique com
medo, receio ou inquietação.

A supressão do elemento «provocando-lhe» e a inclusão do elemento «de
forma adequada a» traduz de modo, creio que indiscutível, esta ideia, recor-
tando-se agora o tipo como um crime de aptidão.

c) Por fim, a moldura penal originária foi alterada no número 2 mas
apenas no que concerne à pena de multa que passou de 180 dias para
240 dias.

Deste excurso importa fazer sobressair duas notas:
A primeira diz respeito ao conteúdo do ilícito transposto pela e para a

tipicidade objectiva: uma encurtamento da malha de comportamentos sus-
ceptíveis de lesar o bem jurídico protegido (liberdade de decisão e de
acção);

A segunda prende-se com a manutenção da natureza do crime, isto é,
com a exigência de o procedimento criminal depender de queixa, tanto na situa-
ção do número um, como na do número dois, ou seja, mesmo quando esteja
em causa a ameaça com a prática de crime punível com pena de prisão
superior a 3 anos.
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Ora, na sequência da reforma penal operada pela Lei n.º 59/2007, de 4
de Setembro, actualmente em vigor, passou o crime em causa a estar previsto
nestes termos:

«Artigo 153.º
(Ameaça)

1 — Quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a
vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeter-
minação sexual ou bens patrimoniais de considerável valor, de forma
adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua
liberdade de determinação, é punido com pena de prisão até um ano ou
com pena de multa até 120 dias.

2 — O procedimento criminal depende de queixa».
Como se verifica face às disposições anteriores ocorrem algumas alterações

e uma delas foi a transferência do anterior número dois para a alínea a) do
novo n.º 1 do artigo 155.º do Código Penal. Mas vejamos mais detalhadamente.

São tais alterações as seguintes:
— A transferência do anterior n.º 2 do artigo 153.º que dispunha «Se a

ameaça for com a prática de crime punível com pena de prisão supe-
rior a 3 anos, o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou
com pena de multa» para a alínea a) do n.º 1 do novo artigo 155.º do
Código Penal;

— O anterior n.º 3 que dispunha «O procedimento criminal depende de
queixa» passa a n.º 2.

Permanecem intocados os seguintes elementos:
— A definição do conteúdo material do ilícito. Este não sofreu qual-
quer alteração. As condutas tipicamente relevantes continuam a ser
precisamente as mesmas;

— A necessidade de apresentação de queixa como condição para o
impulso processual do Ministério Público (para a perseguição penal).
A limitação ao princípio da oficialidade mantém-se.

Assim, postas em evidência as diferenças de redacção do crime de
ameaça previsto no artigo 153.º do Código Penal, torna-se forçoso concluir que
o ilícito típico não sofreu qualquer alteração de fundo pois que se mantém a
tipicidade, bem como, a intenção político-criminal de a actuação pelo mesmo
continuar dependente da vontade do ameaçado.

De um ponto de vista material, a revisão operada pela Lei n.º 59/2007,
de 4 de Setembro, não alterou o crime de ameaça, isto é, não modificou o que
seja uma ameaça que releve jurídico-penalmente. Sucede, todavia, que se veri-
ficou uma alteração pois, como se viu, foi suprimido o anterior n.º 2 do
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artigo 153.º do Código Penal previsão que, como já se referiu, passou a
constar do novo artigo 155.º intitulado «agravação», disposição que se aplica,
agora, aos crimes de ameaça e de coacção.

De facto, antes da reforma do Verão de 2007, a ameaça, toda ela, estava
prevista no artigo 153.º, n.os 1 e 2, do Código Penal. Ao passo que a coac-
ção desenvolvia-se por duas distintas disposições, os artigos 154.º e 155.º do
Código Penal. Assim, o crime de ameaça podia ser simples ou grave em fun-
ção do quantum da moldura penal aplicável ao crime que constituísse o
objecto da ameaça. Desta sorte, quando se verificasse a ameaça com a
prática de crime punível com pena de prisão superior a 3 anos preenchia-se
a norma (então) prevista no n.º 2 do artigo 153.º do Código Penal e, em con-
sequência, a ameaça denominava-se grave. Era esta a única circunstância
que, a verificar-se, podia levar ao agravamento da sanção, mas, também
para a sua actuação se exigia a queixa.

Do lado da coacção, a situação era diversa. O artigo 154.º do Código
Penal definia o crime de coacção. Por sua vez, o artigo 155.º, recortava um
conjunto de hipóteses que constituíam o crime de coacção grave e uma delas
era justamente idêntica à prevista para a ameaça grave.

A natureza do crime de coacção previsto no artigo 154.º do Código Penal
começou por ser pública, ao contrário da ameaça, característica que ainda hoje
mantém excepto quando se verifiquem às especialíssimas relações entre
coactor e coagido, caso em que tal natureza (pública) se degrada para semi-
pública, como resulta do artigo 154.º, n.º 4, do Código Penal2.

Assim, ainda antes de avançarmos, cumpre sublinhar:
i) O crime de ameaça constava de uma única disposição legal, o
artigo 153.º, e possuía natureza semipública mesmo quando estava
em causa a ameaça grave. Era o que resultava do anterior número 3.

ii) A coacção estava prevista em duas disposições distintas, os arti-
gos 154.º (coacção simples) e 155.º (coacção grave) do Código Penal,
e a natureza semipública era excepcional.

Vejamos, agora, a evolução verificada em relação ao crime de coacção grave.
Este anteriormente, isto é, na redacção da Lei n.º 65/98, de 2 de Setem-

bro, dispunha assim:
«Artigo 155.º
(Coacção grave)

1 — Quando a coacção for realizada:
a) Por meio de ameaça com a prática de crime punível com pena

de prisão superior a 3 anos; ou
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b) Contra pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, defi-
ciência, doença ou gravidez;

c) Contra uma das pessoas referidas na alínea j) do n.º 2 do
artigo 132.º, no exercício das suas funções ou por causa delas;

d) Por funcionário com grave abuso de autoridade;
o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.

2 — A mesma pena é aplicável se, por força da coacção, a vítima
ou a pessoa sobre a qual o mal deve recair se suicidar ou tentar suici-
dar-se».
Ao passo que actualmente dispõe nestes termos:

«Artigo 155.º
(Agravação)

1 — Quando os factos previstos nos artigos 153.º e 154.º forem
realizados:

a) Por meio de ameaça com a prática de crime punível com pena
de prisão superior a três anos; ou

b) Contra pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, defi-
ciência, doença ou gravidez;

c) Contra uma das pessoas referidas na alínea l) do n.º 2 do
artigo 132.º, no exercício das suas funções ou por causa delas;

d) Por funcionário com grave abuso de autoridade;
o agente é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena

de multa até 240 dias, no caso do artigo 153.º, e com pena de prisão de
um a cinco anos, no caso do n.º 1 do artigo 154.º

2 — As mesmas penas são aplicadas se, por força da ameaça ou
da coacção, a vítima ou a pessoa sobre a qual o mal deve recair se
suicidar ou tentar suicidar-se.»
Cotejando as diferenças no artigo 155.º, do Código Penal, nas versões

das Leis n.º 65/98, de 2-09, e n.º 59/2007, de 4-09, imediatamente saltam à
vista as seguintes:

a) A alteração da epígrafe. Onde antes se escrevia «coacção grave»
passa agora a constar «agravação»;

b) A diversa redacção do corpo do número 1 que passa a dispor
«Quando os factos previstos nos artigos 153.º e 154.º forem realiza-
dos», bem como, as sanções penais, diversas, quando os factos se
subsumirem ao artigo 153.º ou ao artigo 154.º, do Código Penal.
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c) A adaptação do número 2 por meio da inclusão da ameaça.
Do mesmo modo que salta à vista a manutenção integral das alíneas a),

b), c) e d), do n.º 1 do artigo 155.º do Código Penal, exceptuada a referên-
cia à alínea l) do artigo 132.º do Código Penal, porque corresponde à mera
substituição da anterior alínea j) do mesmo artigo, que se realiza na actual alí-
nea c) dos referidos número e artigo.

Duas coisas são evidentes.
Deixou de existir um crime próprio e autónomo, ao lado do crime fun-

damental de coacção previsto no artigo 154.º do Código Penal. Desapareceu,
de facto, a incriminação que anteriormente se previa sob o nomen coacção
grave. O âmbito de aplicação do novo artigo 155.º do Código Penal convoca
tanto a ameaça como a coacção.

E, propositadamente ou não, veremos, o novo crime previsto no
artigo 155.º do Código Penal aparece denominado como agravação.

Qual o sentido destas alterações?
Como se conjugam com os crimes referidos no corpo do número 1 do

artigo 155.º do Código Penal?
Decisivamente:
Constituirá o novo artigo 155.º um tipo autónomo, isto é, independente,

e por isso não carecerá de queixa em qualquer das situações a que se apli-
que?

Ou será antes um repositório de circunstâncias que agravam a pena
mas para cuja actuação ainda haverá que atribuir relevância à queixa consoante
a natureza do crime fundamental que seja convocado por via do n.º 1 do
artigo 155.º do Código Penal, isto é, quando seja convocado o crime de
ameaça ou o crime de coacção?

III — AS IDEIAS SUBJACENTES À LIMITAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE
É sabido que a punição de um facto não depende, apenas e só, do

preenchimento do respectivo tipo de crime. Exige a verificação de determi-
nados pressupostos processuais.

Em relação a estes, alguns existem, que extravasam o mero âmbito pro-
cessual penal e contendem com o direito penal material «na medida em que
a sua teleologia e as intenções político-criminais que lhes presidem têm ainda
a ver com condições de efectivação da punição, que nesta mesma encontram
o seu fundamento e a sua razão de ser», nas palavras de Figueiredo Dias3.

São exemplos paradigmáticos a queixa e a acusação particular.
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Adianta Figueiredo Dias4, ensino que sufrago inteiramente, a propósito da
queixa, que a esta assiste uma tríplice função:

«Pode o significado criminal relativamente pequeno do crime (baga-
telas penais e pequena criminalidade) tornar aconselhável, de um puro
ponto de vista político-criminal, que o procedimento penal respectivo só
tenha lugar se e quando tal corresponder à vontade do titular do direito
de queixa (…);

Por outro lado, a existência de crimes semipúblicos e estritamente
particulares serve a função de evitar que o processo penal, prosseguido
sem ou contra a vontade do ofendido, possa, em certas hipóteses, repre-
sentar uma inconveniente (ou mesmo inadmissível) intromissão na esfera
das relações pessoais que entre ele e os outros participantes processuais
intercedem (…);

Finalmente, a exigência de queixa ou (e) de acusação particular
pode servir a função de específica protecção da vítima (ofendido) do
crime (…).»
Assim, desnudadas as implicações político-criminais que estão na génese

da necessidade da queixa, ou seja, a necessidade de uma expressa mani-
festação de vontade por parte do ofendido para o impulso do procedimento cri-
minal, como derrogação ao princípio da oficialidade, importa sublinhar que
ao manter-se tal exigência no crime de ameaça podemos inferir que se man-
têm as mesmas implicações, isto é, que do ponto de vista das intenções polí-
tico-criminais que justificaram tal opção as mesmas não sofreram qualquer alte-
ração.

De forma apodíctica: a manutenção da exigência da queixa no crime de
ameaça leva-me a concluir que se mantêm inalteradas as implicações político-
criminais que (sempre) a determinam.

Desta sorte, entre 1995 e 2007 o tipo de ilícito de ameaça manteve-se
intocado e, no que concerne à queixa, tal statu quo, retroage a 1982, ou
seja, à versão original do Código Penal, o que já não sucedeu com outros ilí-
citos e bem próximos, por ex., a coacção grave, alterada pelas Leis n.º 65/98,
de 2 de Setembro, e n.º 59/2007, de 4 de Setembro, como vimos.

IV — UM OLHAR DETIDO SOBRE O ARTIGO 155.º DO CÓDIGO
PENAL, DENOMINADO «AGRAVAÇÃO»
Posto isto assinala-se, em primeiro lugar, que o artigo 155.º, n.º 1, do

Código Penal, não define o que seja uma ameaça, ou uma coacção, tipica-
mente relevante(s).
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Para a actuação da reacção penal mais gravosa prevista no artigo 155.º,
do Código Penal, será sempre necessário o preenchimento de qualquer dos
tipos matriciais — ameaça ou coacção, com os respectivos recortes típicos
insertos nos artigos 153.º, n.º 1, e 154.º, n.º 1, ambos do Código Penal.

Poder-se-á dizer, nesta sequência, que estaríamos perante um tipo de
construção derivada que pressupõe, para a sua actuação, necessariamente,
o preenchimento de qualquer um dos tipos de crime fundamentais5.

Nesta linha, a descrição efectuada nas diversas alíneas do artigo 155.º
do Código Penal redundaria na inclusão de elementos relativos à ilicitude ou
à culpa que agravariam a pena prevista nos respectivos crimes fundamentais.
Tratar-se-ia, então, o artigo 155.º do Código Penal, de um crime autónomo
(qualificado) e, por assim ser, a prescindir do exercício da queixa6.

Mas serão as coisas assim tão líquidas e transparentes?
Que diferença existiria se, ao invés da expressão inserta no artigo 155.º,

n.º 1, do Código Penal «quando os factos previstos nos artigos 153.º e 154.º
forem realizados», estivesse esta outra «as penas previstas nos artigos 153.º
e 154.º são de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias, no caso do
artigo 153.º, e de prisão de 1 a 5 anos no caso do n.º 1 do artigo 154.º,
quando…»?

Não seria esta última redacção muito mais congruente, mesmo do ponto
de vista sistemático, com o que sucede em outras latitudes do Código Penal,
vd. por ex., os artigos 177.º, 197.º, 229.º-A, 343.º, etc., todos eles epigrafa-
dos por «Agravação»?
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Porventura a referência «às penas previstas nos artigos 153.º e 154.º»
dispensaria o preenchimento de qualquer dos factos previstos nessas dispo-
sições para a sua actuação?

Materialmente existe algo de diferente quando se usa a expressão «os
factos previstos nos artigos 153.º e 154.º» ao invés daquela outra? Parece-me
que não.

E nesta sequência, haverá, ou não, que apartar as águas e chamar à cola-
ção os tipos fundamentais com as suas características, implicações e imbri-
cações próprias?

Desde logo, convém lembrar que os tipos matriciais ou fundamentais
que o artigo 155.º do Código Penal, convoca para a sua própria actuação
não possuem a mesma natureza no que concerne ao impulso processual
subsequente à notícia do crime.

De facto, o crime de ameaça possui natureza semipública enquanto que
o crime de coacção, actualmente, só a possui nas situações em que interce-
dem especialíssimas relações entre o agente e a vítima, vd. artigo 154.º,
n.º 4, do Código Penal.

Para o procedimento pelo crime de ameaça carece o Ministério Público
do impulso do ofendido ex vi artigo 153.º, n.º 2, do Código Penal. Já tal não
sucede, porém, no que concerne ao crime de coacção, para o qual vale, com
a ressalva acima referida, inteiramente o princípio da oficialidade7.

Esta diversa natureza no que concerne ao impulso para o exercício da
acção penal em relação a qualquer destes dois ilícitos vem já desde a redac-
ção original do Código Penal, ou seja, desde a publicação do DL. n.º 400/82,
de 23 de Setembro. De facto, já na versão originária do Código Penal de 1982
se previa a natureza semi-pública para o crime então denominado ameaças
(vd. artigo 155.º, n.º 3) e a natureza pública total8 para o crime de coacção
(vd. artigo 156.º).

Ora, em minha opinião, esta dualidade de regimes no que concerne ao
impulso para o exercício da acção penal em relação aos crimes de ameaça
e de coacção, que sempre se manteve e ainda hoje mantém, não pode ser
escamoteada. Antes me parece que deverá constituir um horizonte com-
preensivo a que se deverá apelar para uma correcta resolução das questões
em análise9.
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8 Com a expressão total inscrita no texto pretende-se sublinhar que a redução da natureza públicado crime de coacção só ocorreu com a reforma de 1995 (DL. n.º 48/95, de 15 de Março).
9 Alguém defenderá a perseguição de um agente pelo crime de coacção sexual quando aqueleseja ascendente da vítima e tal se desenrole contra a vontade desta, vd. artigos 177.º, n.º 1,alínea a), 163.º, n.º 1, e 178.º, n.º 1, todos do Código Penal?; Alguém defenderá a perseguição



Vale por dizer que o legislador nunca ignorou essa diversidade de regi-
mes e as suas consequências no que concerne às limitações daí decorren-
tes para o exercício da acção penal.

Sublinha-se, ainda, em segundo lugar, que o anterior n.º 2 do artigo 153.º
do Código Penal, onde se prescrevia que «Se a ameaça for com a prática de
crime punível com pena de prisão superior a três anos, o agente é punido…»
continuava a carecer de queixa.

Ora, perguntamos, esta previsão já existente seja no crime de ameaça,
seja no crime de coacção, pode, por força de uma transferência10, tornar
totalmente irrelevante a vontade da vítima?

Mas então que razões válidas existem para tanto?
Que motivos foram invocados?
Qual é então o crime contra a vida, susceptível de ser usado para a

concretizar a ameaça, que seja punível com pena de prisão igual ou inferior
a três anos?

Explicitemos. A ameaça com a prática de crime contra a vida é um dos
comportamentos típicos que preenche o tipo objectivo do crime previsto no
artigo 153.º do Código Penal.

Quem, com a sua conduta, preencher esta hipótese típica incorre na
prática do referido crime de ameaça previsto no artigo 153.º, n.º 1. Mas, se
nada mais for considerado, incorrerá sempre e necessariamente na previsão
conjunta dos artigos 153.º, n.º 1, e 155.º, n.º 1, alínea a), do Código Penal,
uma vez que inexiste na Lei Penal qualquer crime contra a vida, susceptível
de ser utilizado para concretizar a ameaça e simultaneamente a que lhe cor-
responda, em termos singulares, uma pena de prisão até 3 anos.

E será assim, uma vez que a previsão que consta da alínea a) do n.º 1,
do artigo 155.º do Código Penal, faz referência a crimes puníveis com prisão
superior a três anos!

Ora, se assim é, qual o sentido útil a atribuir ao actual n.º 2 do artigo 153.º
do Código Penal?

Parece, de uma leitura apressada e sem preocupações de exaustão,
que a necessidade de queixa se resumirá à ameaça com a prática de crime
contra a integridade física (por ex., A diz a B «quando te voltar a encontrar
dou-te um murro na cara» — facto previsto como crime nos termos artigo 143.º,
n.º 1, do Código Penal, punido até 3 anos de prisão) ou mesmo com a prá-
tica de crime contra a liberdade ambulatória (por ex., C diz a D «no sábado
que vem, fecho-te no quarto, e ficas lá a manhã inteira» — facto previsto
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4



como crime nos termos artigo 158.º, n.º 1, do Código Penal, punido até 3 anos
de prisão) ou ainda mediante a prática de um crime contra a liberdade sexual
(por ex., E diz a F «vou ao teu local de trabalho e baixo os calções e…» —
facto previsto como crime nos termos artigo 170.º do Código Penal, punido até
1 ano de prisão), etc.

Dito de uma forma enxuta: não se consegue conceber uma ameaça,
que seja lógica e racionalmente exequível11, e que se concretize por meio da
prática de um crime contra a vida a que, por sua vez, corresponda a pena de
prisão igual ou inferior a 3 anos!

Todos os crimes contra a vida que podem, em tese, ser utilizados para
concretizar o anúncio do mal futuro são, individualmente considerados, sem-
pre punidos com penas de prisão superiores a 3 anos.

Incisivamente, quais são as razões materiais para, ao contrário do que
sucedia há dois Verões atrás, prescindir-se, agora, da queixa para se perse-
guir o crime de ameaça quando esta se concretizasse com a prática de crime
contra a vida, ou seja, quando fossem proferidas expressões do género
«quando te voltar a encontrar, vou dar-te um tiro em cheio nos miolos»?

Não as vislumbro. Tanto mais que se mantêm as implicações de polí-
tica criminal conexas com a exigência de queixa e a que acima me referi.

Não é pelo simples facto de a sanção ser mais grave que se poderá per-
seguir criminalmente a ameaça, sem mais, contra a vontade expressa da
vítima.

Doutra banda, o diferente tratamento, quanto ao impulso e não só, entre
o crime de coacção e o crime de ameaça compreende-se perfeitamente do
ponto de vista do ataque ao bem jurídico protegido12 que a prática de qual-
quer daquelas infracções acarreta.

Ora, como superficialmente já se referiu, se o bem jurídico protegido
pelos referidos crimes é o mesmo — a liberdade de decisão e de acção —
é radicalmente diverso o ataque a que é submetido quando ocorra uma ou
outra das referidas infracções.

De facto, A pode ver a sua liberdade de passear na Av. X tolhida por-
que B lhe dissera que quando aí o voltasse a encontrar, lhe dava um murro.
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Mas A também pode ver a sua liberdade de passear impedida porque, quando
se abeirava da Av. X, apareceu B que o agarrou à força e não o deixou
prosseguir. Diríamos, com base neste comezinho exemplo, que temos, de um
lado, o mero anúncio de um evento (futuro) e, do outro, já o próprio cons-
trangimento (o facto actual).

Daí que por força da amplitude das condutas previstas nos artigos 153.º
e 154.º, do Código Penal, do modo diverso e radical como o bem jurídico
é atingido, se compreenda, em decorrência lógica, a diferença das san-
ções penais aplicáveis (até 1 ou até 3 anos de prisão) abstractamente pre-
vistas.

Igualmente, no direito pretérito, agora doutro ponto de vista, também a
ameaça grave (leia-se, com a prática de crime punível com pena de prisão
superior a 3 anos) era mais severamente punida, mas permanecia a exigên-
cia de queixa.

Actualmente, o crime fundamental inclui na sua previsão a ameaça com
a prática de crime contra a vida, e se não é racionalmente concebível, como
vimos, a concretização de uma ameaça com a prática de um crime contra a
vida punido com pena de prisão inferior ou igual a 3 anos e, por outro lado,
se ainda continua o crime fundamental a carecer de queixa, não vislumbro por-
que não se possa dar relevância à vontade da vítima nesta última situação,
ou seja, quando estiver em causa, de facto, uma ameaça com a prática de um
crime contra a vida.

Parece-me, antes, que tudo só se terá modificado apenas na aparência.
Assim, quando a vítima apresentar queixa por factos que convoquem os arti-
gos 153.º, n.º 1, e 155.º, n.º 1, alínea a), do Código Penal, o processo penal
será desencadeado. Caso o não faça, ou dela desista, o processo não se ini-
cia ou finda.

E digo na aparência, porquanto face ao pensamento do legislador na
Exposição de Motivos da Proposta de Lei de alteração do Código Penal (do
que me foi possível obter do labor da última revisão, pois as Actas são omis-
sas) apenas encontrei o seguinte passo que transcrevo:

«O crime de ameaça passa a ser qualificado em circunstâncias
idênticas às previstas para a coacção grave. Por conseguinte, a ameaça
é agravada quando se referir a crime punível com pena de prisão supe-
rior a três anos, for dirigida contra pessoa particularmente indefesa ou,
por exemplo, funcionário em exercício de funções ou for praticada por fun-
cionário com grave abuso de autoridade. Esta qualificação abrange os
crimes praticados contra agentes dos serviços ou forças de segurança,
alargando uma solução contemplada para os casos de homicídio, ofensa
à integridade física e coacção.»13

JULGAR - N.º 10 - 2010

51«Por quem dobram os sinos?» a perseguição pelo crime de ameaça contra a vontade…

13 Acesso, por último, em 2009-12-04 (http://www.portais.gov.pt/NR/rdonlyres/9009DF06-9D2D-4177-901D-DB94F1C98409/0/Prop_Lei_CPenal.pdf.).



Assim, retira-se da Exposição de Motivos que o legislador pretendeu
alargar à ameaça as três hipóteses que já ocorriam no anterior crime deno-
minado «coacção grave» pois que a outra hipótese, a do crime punível com
pena de prisão superior a 3 anos, já estava expressamente prevista na ante-
rior redacção do artigo 153.º, n.º 2, do Código Penal.

E curiosamente, ou não, escolheu para as três novas hipóteses a mesma
moldura penal anteriormente prevista para a ameaça grave, ou seja, dois
anos de prisão ou multa até 240 dias, vd. o artigo 153.º, n.º 2, na redacção
anterior à reforma do Verão de 2007.

Em minha opinião, é de concluir que o legislador arrumou as mesmas
circunstâncias que pretendia fazer valer para ambos os tipos de crime em
uma só disposição: o novo artigo 155.º que tem a sugestiva epígrafe: «Agra-
vação».

Com efeito, não deixou de escrever que «esta qualificação abrange os cri-
mes praticados contra agentes dos serviços ou forças de segurança, alar-
gando uma solução contemplada para os casos de homicídio, ofensa à inte-
gridade física e coacção». Mas nem uma palavra disse em relação aos tipos
fundamentais; à sua diferente natureza no que concerne ao impulso proces-
sual — exigindo a queixa para um, dispensando-a para os demais —; nem
quanto às projecções diversas sobre o bem jurídico que qualquer desses ilí-
citos incarna.

Parece-me, salvo o devido respeito, que se limitou a pôr tudo no mesmo
saco, equiparando realidades material e originariamente distintas.

De facto, ao interpretar o inciso «esta qualificação abrange os crimes
praticados contra agentes dos serviços ou forças de segurança, alargando
uma solução contemplada para os casos de homicídio, ofensa à integridade
física e coacção» importa, todavia, ter em atenção que os crimes de homicí-
dio e de coacção possuíam, na redacção original do Código Penal, natureza
pública independentemente da qualidade da vítima.

O homicídio ainda hoje a mantém. A coacção viu-a reduzida com a
alteração de 1995 que introduziu o n.º 4 no artigo 154.º

Por sua vez, o crime de ofensa à integridade física p. no artigo 143.º,
n.º 1, do Código Penal, viu limitada a relevância da queixa somente a partir
de 2001.

Este crime, com efeito, possuía originariamente natureza semi-pública
independentemente da qualidade da vítima. Tal deixou de ser assim por
força da alteração sofrida no n.º 2 do artigo 143.º decorrente da Lei
n.º 100/2001, de 25 de Agosto.

De acordo com esta alteração o crime de ofensa à integridade física p.
no artigo 143.º, n.º 1, do Código Penal, passou a possuir natureza pública, pois
passou a prever-se no n.º 2 do artigo 143.º, do Código Penal, o seguinte:

«O procedimento criminal depende de queixa, salvo quando a ofensa
seja cometida contra agentes das forças e serviços de segurança, no
exercício de funções ou por causa delas.»
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Logo, desde 2001 que o legislador entende que as ofensas à integri-
dade física simples que envolvam, como ofendido, um agente das forças e ser-
viços de segurança e ocorram no exercício de funções ou por causa delas,
devem ser perseguidas independentemente de queixa.

Esta ampliação do princípio da oficialidade continua a estar presente
actualmente como se constata da leitura do artigo 143.º, n.º 2, do Código
Penal (versão revista pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro).

Daí que, numa primeira leitura, não cause estranheza a afirmação por
último destacada da exposição de motivos e em relação aos agentes de auto-
ridade pois que todos os crimes aí referidos (homicídio, ofensa à integridade
física e coacção) possuíam, à data da referida exposição, natureza pública
mesmo quando a vítima fosse um agente das forças de segurança.

Logo, os tipos fundamentais homicídio e coacção já eram públicos e o tipo
fundamental de ofensa simples passou a sê-lo, se e quando, estivesse em
causa um agente das forças de segurança no exercício de funções ou por
causa delas14.

Nestas situações e do ponto de vista do impulso para o exercício da
acção penal a equiparação era e é total.

Assim, quer antes, quer depois da reforma do Verão de 2007, nada de
substancial se modificou em relação a qualquer dos crimes a que se alude na
Exposição de Motivos.

De facto, o crime de ameaça nunca dispôs de uma norma idêntica à
inclusa no artigo 143.º, n.º 2, do Código Penal, isto é, no que concerne ao
crime de ameaça o respectivo tipo legal fundamental nunca foi objecto de
qualquer ressalva.

Tal ainda sucede no artigo 153.º, n.º 2, do Código Penal, pós reforma,
onde não se verifica qualquer ressalva para o exercício da acção penal que
continua a carecer de queixa.

Identicamente o artigo 143.º, n.º 2, do Código Penal vigente, continua a
manter a ressalva no seu n.º 2, tendo ficado incólume aos ventos da reforma
e o mesmo sucedeu com o crime de homicídio.

Em conclusão, em minha opinião, por meio da nova redacção do
artigo 155.º, n.º 1, corpo, do Código Penal, o mais que se lobriga é uma
arrumação sistemática de um mesmo conjunto de circunstâncias que apenas
relevam como circunstâncias agravantes e não constituem, de per si, crime
autónomo ou independente, no que à ameaça concerne.

Tudo aponta para um alargamento da tipicidade no que concerne ao
conteúdo da ameaça grave para efeitos de punição, isto é, como se tais
novas circunstâncias pudessem ter sido arrumadas ao lado da primitiva que
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existia na anterior da redacção do n.º 2 do artigo 153.º do Código Penal (prá-
tica de crime punível com pena de prisão superior a 3 anos de prisão) e para
todas valendo a disposição do então n.º 3.

V — O REGIME SANCIONATÓRIO PREVISTO NOS ARTIGOS 153.º,
N.º 1, E 155.º, N.º 1, DO CÓDIGO PENAL: CONGRUÊNCIA OU
INCONGRUÊNCIA ANTE A (DES)NECESSIDADE DA QUEIXA?
Ninguém ficará tranquilo se crimes tão diversos como o são o homicídio,

a ofensa à integridade física, a coacção e a ameaça possam, sem mais, ter
o mesmo merecimento de pena, ou até, idêntico tratamento. A tanto opõem-se,
desde logo, razões de política-criminal.

Vamos ver as sanções.
O artigo 153.º, n.º 1 (ameaça), prescreve a pena de prisão até 1 ano ou

pena de multa até 120 dias.
Por sua vez, o artigo 155.º, n.º 1, conjugado com o artigo 153.º (ameaça),

prescreve a pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias.
Ora, em primeiro lugar, no Código Penal, a maior parte dos crimes puni-

dos com pena de prisão até 1 ano ou de multa até 120 dias possui um sujeito
passivo concreto, uma vítima. E neles, em conformidade, exige o exercício
do direito de queixa por parte desta.

Explicitando: aos tipos de crime punidos no Código Penal com molduras
abstractas idênticas, que possuem um ofendido concreto (= pessoa titular do
bem jurídico protegido), anda sempre associada a necessidade de queixa,
quando não também, a dedução de acusação particular, vd. por ex., os tipos
previstos nos artigos 148.º, n.os 1 e 4, 167.º, n.º 1, 170.º, 178.º, n.º 1, 180.º,
181.º, 188.º, 198.º, 199.º, n.º 3, 207.º, 209.º, n.os 1 e 3, 220.º, n.os 2 e 3, e 250.º,
n.º 5, entre outros, do Código Penal.

É o que ocorre com a nossa ameaça, ex vi artigo 153.º, n.º 2, do Código
Penal.

E pressuposta à pena de prisão com o limite de 1 ano de prisão melhor
está a constatação de que se trata de pequena criminalidade.

Ora, qual é a sanção para o crime de ameaça quando se convoca a
constelação prevista no artigo 155.º, n.º 1?

Precisamente 2 anos de prisão ou multa até 240 dias. Justamente a
mesma sanção que era aplicada antes da alteração do artigo 153.º, n.º 2, do
Código Penal, na reforma do Verão de 2007, e para a qual se exigia a queixa!

Mas poderemos considerar que uma pena abstracta com o máximo de
2 anos de prisão ou multa até 240 dias diz respeito a média ou grande cri-
minalidade? Não creio que assim seja.

Aliás, note-se que a punição da ameaça resultante do artigo 155.º, n.º 1,
do Código Penal, continua a ser inferior à punição do crime de ofensa à inte-
gridade física simples, que, em regra, carece de queixa…

E se, por outro lado, aos limites das penas andam, como não podia dei-
xar de ser, associadas profundas implicações de ordem político-criminal (ano-
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tem-se as possibilidades de penas de substituição, de alternativas à prisão, bem
como, a recente subida do limite para 5 anos no que concerne à possibilidade
de suspensão da execução da pena de prisão, ou a substituição regra da
pena de prisão aplicada até 1 ano por multa, etc.,) então ainda mais se
reforça a ideia de o tipo base (ameaça) se compreender e ligar, de facto, à
criminalidade de pequena gravidade, sendo certo que uma pena de prisão com
o máximo de 2 anos não se afasta muito desta categoria criminológica.

E se assim é, como me parece ser, valem, aqui, de pleno, as razões polí-
tico-criminais que condicionam o exercício do procedimento penal à manifes-
tação de vontade do ofendido, quer na ameaça simples, quer na ameaça
grave.

Mas valerá esta conclusão também para as diversas constelações pre-
vistas nas diversas alíneas do número 1 do artigo 155.º do Código Penal?

Sobretudo ante o paralelo do que ocorre nas ofensas à integridade física
simples quando são vítimas agentes de autoridade, onde é irrelevante a
queixa, vd. artigo 143.º, n.º 2, do Código Penal?

Porque razão haverá de ser diferente quando esteja em causa o crime
de ameaça e a vítima seja um agente de autoridade?

Creio que a resposta passará, por um lado, pela diferença de regimes
quanto à queixa inscritos nos referidos tipos base e, por outro lado, pela
constatação da diversidade dos bens jurídicos protegidos e das consequên-
cias inerentes ao seu ataque, mesmo para o Estado, agora na vertente do risco
e da segurança.

Assim, em primeiro lugar, cumpre referir que inexiste no tipo base da
ameaça uma ressalva idêntica à que consta do artigo 143.º, n. 2, do Código Penal.

Em segundo lugar, as consequências para as vítimas são também muito
diferentes. Basta atentar nos bens jurídicos protegidos. O corpo e a saúde (a
integridade física) de um lado. A liberdade de decisão e acção do outro.

Por outro lado, um agente de autoridade não é tão facilmente permeá-
vel a ameaças como um vulgar cidadão. Aqui vem à tona o crivo que se terá
de fazer em sede de adequação da ameaça quando a vítima for um agente
de autoridade, ou seja, não um cidadão qualquer, mas uma pessoa que foi pre-
parada do ponto de vista físico, psicológico e técnico para lidar com uma
multiplicidade de situações potencialmente catalizadoras de conflitos. Já o argu-
mento da específica preparação técnica e psicológica não vale, sem mais,
quando esteja em causa uma agressão física pois, para além do que a riqueza
da vida transpira e aqui nos ultrapassa, sempre tal agressão poderia ser per-
petrada em condições tais (por ex., de forma totalmente imprevista) de que
nada valeria a preparação específica do agente de autoridade para as evitar,
a que acresce a circunstância de o mesmo estar em exercício de funções.

As situações são, de facto, incomparáveis.
Assim, tudo visto, o regime sancionatório aplicável (2 anos de prisão ou

240 dias de multa) decorrente da previsão dos artigos 155.º, n.º 1, e 153.º,
n.º 1, ambos do Código Penal, também não nos leva a considerar que se possa
concluir pela total irrelevância da vontade da vítima.
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Se regimes sancionatórios idênticos, relativos a crimes com ofendidos
concretos, não dispensam a manifestação de vontade destes, porque razão tal
haverá de suceder com a ameaça grave prevista nos artigos 153.º e 155.º,
n.º 1, do Código Penal?

V — CONCLUSÕES E ENSAIO DE REPOSTA
Importa, então, aqui chegados, extrair um conjunto de ilações com base

nos pontos anteriormente abordados.
Assim,

1. O crime de ameaça possui natureza semi-pública desde a redac-
ção originária do Código Penal de 1982;

2. Nenhuma das revisões intercalares do Código Penal alterou
essa natureza;

3. Na versão actual do Código Penal, o crime de ameaça previsto
no artigo 153.º continua a ter a mesma natureza semipública;

4. A alteração mais relevante que o crime de ameaça sofreu foi a
redução da tipicidade (artigo 153.º, n.º 1) decorrente da revisão de 1995
mas manteve a aludida natureza;

5. O crime de coacção previsto no artigo 154.º, n.º 1, do Código
Penal, teve natureza pública desde a versão originária do Código Penal
até 1995, momento em que a viu alterada quando ocorrem as situações
previstas no n.º 4 (semipública);

6. A inclusão da exigência de queixa não é um capricho mas obe-
dece ou está fundada em razões de política-criminal;

7. A deslocação do anterior n.º 2 do artigo 153.º do Código Penal,
para o novo artigo 155.º, n.º 1, alínea a), não modificou nada substan-
cialmente;

8. Da Exposição de Motivos da Proposta de Lei de alteração do
Código Penal o mais que se infere é uma preocupação utilitarista que des-
prezou, por completo, as diferenças materiais que existiam e existem
entre os crimes de ameaça, coacção e ofensa à integridade física;

9. O regime sancionatório vigente (2 anos de prisão ou multa até
240 dias) é congruente, até em termos comparativos, com atribuição de
relevância à vontade da vítima;

10. Não se vislumbram quaisquer razões de política criminal para
não atribuir qualquer relevância à vontade da vítima quando esteja em
causa o crime de ameaça punível pela conjugação dos artigos 153.º,
n.º 1, e 155.º, n.º 1, do Código Penal (a ameaça agravada);

11. O artigo 155.º, n.º 1, corpo, alíneas a) a d) e 2, do Código
Penal vigente, contém uma arrumação sistemática de várias circunstân-
cias (novas e velha) que agravam a pena prevista no tipo do artigo 153.º
para onde reenvia expressamente;
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12. As circunstâncias agravantes contidas no artigo 155.º, n.º 1, do
Código Penal, não alteram a natureza do crime de ameaça.
Assim, em minha opinião, e em jeito de resposta às questões sumaria-

das, entendo que o artigo 155.º do Código Penal, constitui, em relação ao crime
de ameaça, previsto no artigo 153.º do Código Penal, um repositório de cir-
cunstâncias que agravam a pena a aplicar ao agente e que não prescinde, para
a sua actuação concreta, da manifestação de vontade da vítima, indepen-
dentemente da qualidade ou condição desta.

Desta sorte:
— Quando tal manifestação de vontade não se revele, não haverá lugar
à instauração do processo.

— Quando tal manifestação de vontade se modifique, corporizando uma
desistência, deve o procedimento em curso findar por falta de legiti-
midade do Ministério Público.

Só, assim, creio, se respeitará, a congruência interna do Código Penal,
a hierarquia de valores de que é depositário e a concordância dos interesses
humanos a que se destina.
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