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REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO  

1ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL  

 

Proc. Nº 15476 

RÉUS: DDDDDDDDDDDDDDDD  

E   JJJJJJJJJJJJJ   

 

ACÓRDÃO 

Acordam em nome do povo: 

I-Relatório 

 

Na 8ª Secção do Tribunal Provincial de Luanda, mediante querela do Digno 

Ministério Público, foram pronunciados, como autores materiais do crime de 

Roubo qualificado, previsto e punível pelas disposições combinadas dos artigos 

432º e 435º, nº 2, do Código Penal, os réus: 

DDDDDDDDDDDDDDDD t.c.p “Dani”, solteiro, mecânico, de 23 anos de idade, 

nascido a 04 de Março de 1990, natural de Luanda, filho de MMMMMMMMM 

e de HHHHHHHHH, residente, antes de preso, nesta cidade de Luanda, no 

Distrito da Maianga, bairro do Prenda, rua nº **casa s/nº; 

JJJJJJJJJJJJJ  t.c.p “Pico”, solteiro, pintor, de 20 anos de idade, nascido a 6 de 

Junho de 1992, natural de Luanda, filho de João Manuel Kalunga e de Madalena 

Vasco, residente antes de preso nesta cidade Luanda, no Distrito da Samba, 

bairro da Samba, rua Povo em luta, casa nº 6.  
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Realizado o julgamento e respondidos os quesitos, por acórdão 28 de Janeiro de 

2014, foi a acusação julgada nos seguintes termos; 

- 12 (doze) anos de prisão maior, aos réus; beneficiando o réu Daniel da 

Conceição Fernandes do artigo 94 do Código Penal, face as circunstâncias 

atenuantes, a idade e a reparação do bem; 

- kzs 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas) de indemnização solidária, a 

ofendida ou quem se mostra r com direito a ela;  

- kzs 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) de taxa de justiça.  

 

Desta decisão, interpôs recurso o Ministério Público, por imperativo legal, nos 

termos do artigo 473º §1º e 647º, nº 2, §1º parágrafo, do Código de Processo 

Penal, pelo que está dispensado de apresentar conclusões. 

 

Também os Réus vieram interpor recurso, por intermédio dos seus Advogados 

Constituídos, por não conformação, apresentando os seguintes fundamentos: 

“(…)       

8º 

Disso conclui-se que da leitura dos autos nos seus elementos probatórios, existem neles 

provas que podiam conduzir à condenação mínima dos Réus em respeito da CRA e da 

legalidade processual que se demonstra, pois somente a prova dos factos imputados, 

produzida legalmente, pode servir de condenação dos réus; 

9º 

O princípio da presunção da inocência consagrado na CRA é, pois, uma norma directamente 

vinculativa e constitui um dos direitos fundamentais dos cidadãos, é antes de mais um 
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princípio natural, lógico, de prova sendo que enquanto não for demonstrada, prova, a 

culpabilidade do Réu não é admissível a sua condenação; 

10º 

Identificado com o princípio in dúbio pro reo, no sentido de que o non liquet na questão da 

prova deva ser sempre valorado a favor dos Réus, foram, os dois princípios, pouco tratados 

e atendidos, como acusação e na sua condenação, por quem tem o dever e poder estatual 

de os proteger a aplicar. Em verdade, a dúvida sobre a culpabilidade é sempre a razão de 

ser do processo; 

11º 

Enfim, do tido não existem factos criminais que justificam, em face da lei e do direito a 

condenação com pena aplicada. 

12º 

III. Finalmente – Pedido 

Antes tudo que se “estoirou” supra e pelos permissivos legais, assim como respaldo 

jurisprudência e Doutrinário, requerem os Réus, a concessão do seguimento dos presentes 

autos, sem prejuízo dos efeitos legais com o andamento normal deste processo e que seja: 

a) Diferido o seu pedido de redução e/ou reconversão da pena por mero efeito da 

natureza reparatória dos crimes que foram condenados.” 

 

Subidos os autos a esta instância, foram com vista ao Digníssimo Magistrado do 

Mº Público que emitiu o douto parecer que se transcreve: 

“A conduta dos réus é qualificada como roubo previsto e punível pelo artigo 

435º, nº2, do Código Penal, punido com pena de 20 a 24 anos de prisão maior 

e por isso é esta que deve ser aplicada a excepção do co-réu Joelson pelo uso 

do artigo 107º do Código Penal.” 
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II-FUNDAMENTAÇÃO 

Objecto do recurso  

É jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores que o âmbito do recurso se 

afere e se delimita pelas conclusões formuladas na respectiva motivação, sem 

prejuízo da matéria de conhecimento oficioso. 

No caso, o recurso do Réu foi interposto por não conformação e, como é sabido, 

os fundamentos do recursos devem ser claros e concretos, pois aos Tribunais 

não incumbe averiguar a intenção dos recorrentes mas sim apreciar as questões 

submetidas ao seu exame. 

Porém o referido recurso não obedece aos requisitos impostos pelo art.º 690º 

do Código de Processo Penal, pelo que deveria ter sido objecto de um despacho 

de aperfeiçoamento e, por lapso, não foi. 

No entanto, para não penalizarmos o recorrente, teremos de extrair das suas 

alegações as questões que pretende ver decididas no âmbito deste recurso. 

Assim, uma leitura atenta das mesmas, permite-nos concluir que o recorrente 

discorda da condenação pelo crime de Roubo Qualificadopor achar que a decisão 

não teve por base as provas colhidas em audiência que, no caso, favoreciam os 

Réus e permitiam que a pena pudesse ser substituída pela reparação dos danos 

causados.  

Ora, facilmente percebemos que o recorrente pretendeu concluir pela existência 

do erro na valoração da prova, sendo esta, a primeira questão a decidir. 

Por outro lado, feita a leitura da sentença recorrida, percebemos dos evidentes 

vícios da falta de fundamentação de facto e de direito, nos termos do art.º 668º, 

alínea b) do C.P. Civil, pelo que vamos conhecer dessas questões. 
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II. Questão prévia. 

Antes de nos pronunciarmos sobre o objecto do recurso, tendo em conta a 

função didáctica que este tribunal Supremo deve necessariamente assumir, 

nesta fase de solidificação do nosso ainda jovem Estado de Direito, algumas 

considerações sobre a decisão recorrida. 

Quanto ao acórdão proferido pelo Tribunal da primeira instância, não podemos 

deixar de começar por dizer que a estrutura externa utilizada na elaboração da 

sentença colocada em crise, constitui um erro in procedendo, na medida em que 

não obedece às normas processuais em vigor (artigo 450º do CPP) que, até 

poderá não contender com a justeza da decisão mas, tendo em conta que 

estamos inseridos num sistema jurídico em formação e por questões 

pedagógicas, deve ser evitado. 

Os requisitos da sentença condenatória são nos termos do aludido dispositivo:  

1-Identificação completa do Réu; 

2-Indicação dos factos de que é acusado; 

3-Os factos que se julgaram provados, distinguindo os que constituem a 

infracção dos que são circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

4-A citação da lei penal aplicável; 

5-A condenação na pena aplicada, indemnização por perdas e danos e imposto 

de justiça; 

6-A ordem de remessa do respectivo boletim para o registo criminal;  

7-A data e assinatura dos juízes. 

Ora, no caso em análise, o Tribunal “a quo”, na parte respeitante aos factos 

dados como provados, usa uma linguagem escrita muito pouco cuidada, alonga 
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demasiado as questões sem qualquer interesse para a decisão, não descreve a 

matéria obedecendo a uma ordem cronológica, e não identifica os factos 

integrantes do elemento subjectivo, ou seja, a intenção dos Réus aos agirem de 

tal forma que caracteriza o dolo em qualquer das suas modalidades. 

 

A motivação da decisão de facto não foi feita. 

Todas as decisões dos juízes devem ser fundamentadas e, nessa medida, a 

sentença é omissa, não há qualquer referência aos elementos a que o julgador 

atendeu no seu processo de convicção para chegar àquela conclusão. 

O enquadramento não está suficientemente fundamentado. 

No que à determinação da medida da pena respeita, nada se explica e sustenta 

fazendo apenas referência às circunstâncias agravantes e atenuantes sem 

atender ao disposto pelo artigo 84º do Código Penal. 

 

Tecidas estas considerações gerais do ponto de vista técnico, passemos agora à 

análise do objecto do Recurso. 

 

Por nos parecer relevantes, fazemos a transcrição da decisão recorrida: 

(…) 

“TUDO VISTO E PONDERADO  

Discutida a causa resultou provado que por volta das 19H00 M, do dia 5 Outubro de 2011, 

os réus Joelson Manuel Vasco Kalunga, tcp. “Pico” e Daniel da Conceição Fernandes, tcp. 

“Dani”  munidos de uma arma de fogo proibida do tipo pistola, surpreenderam a senhora 

Karina Gomes da Costa Aragão, ofendida nos autos, quando se encontrava em companhia 

do seu esposo, o senhor Paulo Raúl da Silva Gomes, na altura namorado.  
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A ofendida encontrava-se no Birro Kassenda nas imediações do Estabelecimento Comercial 

Cira acabando de exercitar uma aula de “condução, uma vez que tinha ainda algumas 

debilidades.  

No momento em que a ofendida e o esposo iam trocando de lugar, isto é, a ofendida 

retomava o lugar do passageiro, os réus colocaram-nos sob mira da referida arma de fogo, 

e, mediante veemente intimidação de morte subtraíram a sua viatura de marca Ford, 

modelo Eco Sport, de cor marron, com a chapa de matrícula LD-03-86-AS e mais a sua 

carteira.  

Após a acção os meliantes puseram-se em fuga, mas foram perseguidos pelo esposo da 

ofendida, sendo auxiliado por um automobilista que passava na ocasião pelo local, em 

companhia da sua namorada.  

Por coincidência passavam também pelo local duas patrulhas da Polícia Nacional, uma da 

ordem pública e outra da brigada escolar, que depois de accionadas pelo senhor Paulo Raúl 

da Silva Gomes participaram na perseguição.  

Nessa, os réus precipitaram-se com a presença da polícia e durante a fuga embateram em 

cinco viaturas, sendo uma de marca Hiunday, modelo Getz, dois Toyotas, modelos Hilux e 

Avensys, respectivamente, um Kia, modelo Sportage e um Nissan, modelo Maxima, que se 

encontravam estacionadas na via pública, provocando danos nas viaturas.  

É assim que na tentativa de se escaparem a pé foram detidos por agentes da Polícia 

Nacional, na posse de uma arma de fogo, do tipo pistola, usada para neutralizar a ofendida, 

apesar de não ter sido examinada nos autos.  

A viatura subtraída foi atribuída o valor jurado de Kz 800.000,00, encontrandose em mau 

estado técnico, pois, apresenta danos no pára-choques no lado direito, dois faróis, um par 

de presenças, um jogo de suspensão, um sensor da cambota, um retrovisor esquerdo, 

amolgaduras na parte lateral esquerda, conforme o auto de exame e avaliação de fls. 47 

dos autos.  

Os réus agiram com intenção de se apropriarem da viatura da ofendida.  

Os réus vêem acusados e pronunciados pela prática de um crime de roubo qualificado, 

previsto e punido, pelas disposições combinadas dos artigos 432º e 435º nº 2, do Código 
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Penal, um crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto punido, pelo artigo 123º do 

Diploma Legislativo nº 3778/77 de 22 de Novembro e outro de danos com culpa grave, 

previsto e punido, pelos artigos 14º e 15º do Decreto nº 231/79 de 16 de Julho e artigo 14º 

do Código de Estrada.  

Porém, o crime de posse ilegal de arma de fogo é consumido pelo crime de roubo qualificado, 

por ser um elemento constitutivo do tipo, por outro lado, o crime de danos com culpa grave 

para proceder criminal, se o ofendido for um particular depende de participação daquele, 

segundo o nº1 do artigo 8º do Decreto nº 231/79 de 16 de Julho.  

Nos termos do artigo 448º do Código de Processo Penal, convola-se para o crime de roubo 

qualificado, previsto e punido, pelo artigo 435º, nº 2 do Código Penal.  

Agravam a responsabilidade criminal dos réus as circunstâncias 7ª (Pacto); 11ª (Surpresa); 

18ª (Estrada); 19ª (Noite); 28ª (Superioridade em razão da arma) e 34ª (Acumulação de 

crimes) todas do artigo 34º do Código Penal.  

Atenuam a responsabilidade do réu as circunstâncias: 19ª (Natureza reparável do dano) e 

23ª (Condição social humilde), todas do artigo 39º do Código Penal.  

Beneficia ainda o réu Joelson Manuel Vasco Kalunga, tcp. “Pico” do artigo 107º do Código 

Penal, pois ao tempo da perpetração do crime era menor de vinte e um anos.  

Nestes termos, o Tribunal julga procedente e provada a douta acusação pública em nome 

do povo condena os réus na pena de 12 (doze) anos de prisão maior, beneficiando assois o 

réu Daniel da Conceição Fernandes do artigo 94º do Código Penal, face as circunstâncias 

atenuantes, a idade e a recuperação do bem. 

Vão ainda os réus condenados ao pagamento a titulo de indemnização, solidariamente, a 

ofendida ou quem se mostrar com direito a ela, o valor de Kz 500.000,00 e 50.000,00 de taxa 

de justiça.” 

 

Do erro na valoração da prova. 

Sobre o erro na apreciação da prova, diremos que a Lei processual consagra o 
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princípio da livre apreciação da prova, o que não significa que a actividade de 

valoração da prova seja arbitrária, pois está vinculada à busca da verdade, sendo 

limitada pelas regras da experiência comum. Este princípio dá ao julgador uma 

margem de discricionariedade na formação do seu juízo de valoração, mas que 

deverá ser capaz de fundamentar de modo lógico e racional. 

Porém, nessa tarefa de apreciação da prova, é manifesta a diferença entre a 1.ª 

instância e o tribunal de recurso, beneficiando aquela da imediação e da 

oralidade e estando este limitado à prova documental e ao registo do que fica 

consignado em acta.  

A imediação, que se traduz no contacto pessoal entre o juiz e os diversos meios 

de prova, podendo também ser definida como “a relação de proximidade 

comunicante entre o tribunal e os participantes no processo, de modo tal que 

aquele possa obter uma percepção própria do material que haverá que ter como 

base da sua decisão. 

É essencialmente ao juiz da primeira instância que compete apreciar a 

credibilidade das declarações e depoimentos, com fundamento no seu 

conhecimento das reacções humanas, atendendo a uma série de factores, 

mormente, as razões de ciência, a espontaneidade, a linguagem (verbal e não 

verbal), as hesitações, o tom de voz, as contradições, etc. As razões pelas quais 

se confere credibilidade a determinadas provas e não a outras dependem desse 

juízo de valoração realizado pelo juiz de 1.ª instância, com base na imediação, 

embora condicionado pela aplicação das regras da experiência comum.  

A ausência de imediação determina que o tribunal de 2.ª instância, no recurso 

da matéria de facto, só possa alterar o decidido pela 1.ª instância se as provas 

indicadas pelo recorrente impuserem decisão diversa da proferida . 

 

Vejamos então as questões de facto em apreço.  
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Afirma o Recorrente que o Tribunal “a quo” não tomou a sua decisão com base 

nas provas colhidas em sede de audiência e julgamento e considera que as 

provas dos autos são insuficientes para condenar os Réus, embora não 

especifique quais os factos que não deveriam ter sido dados como provados. 

 

Porém, resulta claro que o Tribunal não teve dúvidas em verter na matéria 

apurada relativa ao tipo material, dizendo de forma clara que a conduta dos Réus 

consubstancia um crime Roubo Qualificado, pelo facto de o veículo ter sido 

subtraído pelo auxílio de uma arma de fogo, apontada à cabeça da proprietária.  

 

O Recorrente afirma que nos factos existem provas que podiam conduzir à 

condenação mínima dos Réus, no caso, que permite que sejam condenados em 

penas inferiores ou que seja feita a reconversão da pena por mera reparação dos 

danos causados. Porém, não identifica essas provas a que se refere nem tão 

pouco faz menção à ausência da motivação do julgador, que nos permitiria 

perceber exactamente a que elementos atendeu para formar a sua convicção.  

 

Feita uma análise detalhada dos autos permite-nos atestar da fragilidade do 

Recurso interposto, porquanto, os Réus negam ambos a prática dos crimes, 

dizendo que foram detidos sem perceberem o porquê já que nenhum dos dois 

participou do Roubo. Aqui coloca-se a questão, se não praticaram o crime, 

porque razão vêm pedir pela condenação em pena inferior ou mera reparação 

dos danos causados? Deviam então recorrer pela sua inocência, o que não é o 

caso. 

 

Quanto à sua autoria no crime, não restam dúvidas já que os Réus foram 
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identificados pelos ofendidos, que afirmaram com toda a certeza que o Réu 

Joelson era quem tinha a arma apontada e foi logo o primeiro a ser detido pela 

polícia, por ter embatido com a viatura contra um muro, após ter já danificado 

outras cinco pelo caminho, causando, desta forma, danos graves ao veículo 

roubado. 

 

Em fase de instrução ambos confessaram a sua participação no crime mas em 

sede de audiência, depois de já terem estado presos, mudam as suas declarações 

alegando que apenas confessaram por ter sido obrigados a isso. 

 

Assim, parece-nos que a discordância do Recorrente limita-se a questionar a 

valoração da prova pelo Tribunal relativamente à qualificação do crime, e não 

quanto à inocência dos Réus.  

Mesmo quando alega o princípio do in dúbio pró Réu, fá-lo relativamente à 

valoração da prova, por considerar que existem factos que podiam reduzir as 

penas ou converte-las, e não por considerar que não foram os Réus os culpados. 

 

Ora, quanto à valoração da prova, livremente formada e, apesar de não ter sido 

devidamente fundamentado o processo de convicção do julgador, existem de 

facto elementos nos autos que nos permitem avaliar o porquê de ter concluído 

daquela forma.   

 

Apesar de em sede de audiência os Réus negarem a prática do crime, os 

ofendidos, em audiência e ao longo do processo mantêm que reconhecem bem 

os Réus e explicam que foi o co-Réu Joelson que empunhava a arma de fogo e 

que assumiu o controlo e direcção da viatura.   
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As suas declarações foram credíveis porque sustentadas num raciocínio lógico e 

mais conforme às regras de experiência comum. 

Efectivamente, o recurso baseia-se apenas naquilo que, na perspectiva do 

Recorrente consubstancia uma errada apreciação da prova produzida e, sobre 

esse aspecto já nos pronunciámos.  

 

Relativamente à arma de fogo apreendida, não restam dúvidas que é um 

elemento que qualifica o crime, logo, estando provado que foram os Réus os 

autores do crime e que o praticaram com o auxílio da referida arma, não há como 

condená-los senão pelo crime de Roubo Qualificado, nos termos do artigo 432º 

e 435, nº 2 do Código Penal. 

 

Concluímos, então, que não é procedente o Recurso interposto pelos Réus. 

  

Da falta de fundamentação de facto e de direito (art.º 668º, alínea b) do C.P. 

Civil). 

 

Quanto à falta de fundamentação de facto, importa referir que, neste concreto, 

não é feita qualquer referência ao elemento subjectivo, ou seja, o julgador 

descreve os factos dados como provados sem fazer mencionar os elementos 

relevantes para a qualificação do crime e, principalmente, aqueles que 

consubstanciam o dolo em qualquer das suas modalidades. 

 

Relativamente à falta de fundamentação de direito, cumpre referir que as 

decisões dos Tribunais devem ser fundamentadas com a indicação e exame 

crítico das provas que serviram para formar a convicção, porque os seus 

destinatários devem entender o respectivo conteúdo para poderem avaliar da 
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bondade da mesma. 

  

Para tal, é necessário ainda que se expresse o modo como se alcançou essa 

convicção, descrevendo de forma concisa, o processo racional seguido e 

objectivando a análise e ponderação criticamente comparativa das diversas 

provas produzidas, para que se siga e conheça a motivação que fundamentou a 

opção por um certo meio de prova em detrimento de outro, ou sobre qual o 

peso que determinados meios tiveram no processo decisório. 

 

Por isso, dizemos várias vezes, que a fundamentação é a alma ou parte essencial 

do acórdão. Trata-se da motivação dos juízes para aplicarem o direito ao caso 

concreto da maneira como o fizeram, acolhendo ou rejeitando a pretensão de 

punir do Estado.  

 

Não é feito o enquadramento, de forma a subsumir a conduta do Réu no tipo de 

crime nem é feito o cálculo da medida da pena com base nos elementos a serem 

considerados nos termos do artigo 84º do Código Penal. 

 

Como tal, resulta claro face ao exposto que o Tribunal não cumpriu estes 

deveres, quer de fundamentação de facto como de direito, o que nos termos do 

artigo 668º do C.P. Civil constitui uma nulidade da sentença. 

É dever/ obrigação do julgador dar como provada a intenção do Réu, bem como, 

explicar o seu processo de convicção e ainda o porquê daqueles factos serem 

passíveis de subsumir o tipo legal de crime e ser claro quanto aos elementos que 

ponderou para o cálculo da pena. 
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Assim, impõe-se o suprimento das nulidades verificadas, na medida em que, 

dispondo dos elementos necessários a uma decisão justa e equitativa, este 

Tribunal está em condições de o fazer nos termos do artigo 715º do C.P. Civil. 

 

Por essa razão, vamos passar a conhecer destas questões. 

Dos factos. 

No dia 5 de Outubro de 2011, pelas 19h00, os Réus surpreenderam a ofendida, 

e o namorado, com uma arma de fogo, e subtraíram-lhe a viatura. 

Seguidamente, com o auxílio de um automobilista, o namorado da ofendida 

seguiu os Réus, tendo avistado uma carrinha da Polícia que procedeu à 

perseguição do veículo. 

O co-Réu Joelson, que tinha a direcção da viatura, embateu contra cinco veículos 

estacionados e, ao perder o controlo do automóvel, foi contra um muro tendo 

sido detido pelos agentes da Polícia que os seguiam.  

Os Réus, ao apontarem a arma à cabeça da ofendida queriam subtrair-lhe a 

viatura, o que conseguiram. 

Agiram deliberada, livre e conscientemente. 

Não têm antecedentes criminais e são de modesta condição social e económica. 

O Co-Réu Joelson tinha 20 anos à data dos factos. 

Não ficaram factos por provar. 
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Motivação da decisão. 

O Tribunal fundou a sua convicção essencialmente nos depoimentos dos 

ofendidos que identificam os Réus como sendo os autores do crime, sem 

quaisquer dúvidas ou hesitações, sendo que as suas declarações são sustentadas 

pela detenção do Co-Réu Joelson feita pela Polícia, no momento em que 

embateu contra o muro, e na apreensão da arma de fogo usada para cometer o 

crime.   

Porém, fica provado que o Co-Réu Joelson foi quem empunhou a arma de fogo 

e assumiu o controlo e direcção da viatura, tanto mais que no momento da sua 

detenção não estava presente o Co-Réu Daniel, que foi apenas detido no dia 

seguinte. 

O Tribunal não teve dúvidas quanto à participação do Co-Réu Daniel já que 

assumiu a prática dos factos em fase de instrução e por outro lado foi 

identificado não só pelo Co-Réu Joelson, como também pelos ofendidos. 

Enquadramento Jurídico Penal 

Pelos factos apurados e dados como provados, dúvidas não restam que estão 

preenchidas as componentes, material e subjectiva, do imputado crime de 

Roubo Qualificado, previsto e punível nos termos do artigo 432º e 435, nº 2 do 

Código Penal. 

Os Réu, ao subtraírem a viatura da ofendida, servindo-se de uma arma de fogo 

para intimidarem e forçarem a entrega do automóvel, subsumiram os elementos 

constitutivos de Roubo Qualificado, que é punido em abstracto com pena de 

prisão maior de 20 a 24 anos. 

Da medida da pena. 
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O tribunal de 1.ª instância, trazendo à colação a atenuante do art.º 94.º graduou 

a pena concreta em 12 anos de prisão. 

 

Neste aspecto, o M.P. junto deste Tribunal, pede a condenação do Réu noutra 

pena porque o crime de Roubo Qualificado tem uma moldura penal abstracta de 

uma pena de 20 a 24 anos de prisão. 

Com efeito, a condenação fica muito aquém deste mínimo legal. 

Temos para nós que não lhe assiste razão. Não temos dúvidas que o Tribunal se 

atenuou a pena, não justifica essa opção em factos e nem sequer faz a ela 

referência, o que, não pode acontecer, porque como já anteriormente referimos 

o julgador deve fundamentar as decisões. 

Porém, face à CRA que assenta num direito processual penal mais ressocializador 

que sancionatório, obriga a uma interpretação actualista e correctiva do “velho” 

C. Penal em vigor desde o regime ditatorial muito severo e desrespeitador dos 

mais elementares direitos humanos. Com efeito, isso é notório, na severidade 

de penas impostas aos crimes de natureza patrimonial, como o caso dos autos, 

colocados quase no patamar dos crimes contra a vida. 

 

Um mínimo legal de 20 anos para o crime de roubo é, manifestamente 

exagerado, em abstracto. E, no concreto, considerando a intensidade da 

violência que não teve consequências físicas e o facto de o veículo subtraído, 

apesar de ter danos graves, foi entregue à ofendida pelo que somos do 

entendimento que se tratam de atenuantes que pelo relevo e, sobretudo, para 

se dizer o direito e fazer justiça mais de acordo com os princípios e valores que 

emanam da CRA, justificam se lance mão da tal atenuação especial da pena 

previsto no art.º 94.º do C. Penal que manda substituir as penas mais graves 

pelas menos graves. 
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Assim, olhando ainda aos elementos que deve ter-se em conta na determinação 

da medida da pena, designadamente, o grau mediano de ilicitude e culpa, o dolo 

directo, as razões de prevenção geral e especial, a personalidade do agente, 

julgamos a pena imposta adequada, justa e capaz de satisfazer as necessidades 

de prevenção e ressocialização.  

 

III. Decisão: 

Pelo exposto, os Juízes que constituem esta Câmara criminal decidem em  

 


