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REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 

1ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL  

 

PROC.Nº 16315 

RÉU: MMMMMMMMMM 

ACÓRDÃO 

Acordam em nome do povo: 

Relatório  

Na 1ª Secção do Tribunal Provincial do Bié, mediante querela do Ministério 

Público, foi pronunciado, como autor material do crime de Homicídio 

voluntário simples, previsto e punível pelo artigo 349º do Código Penal, o réu: 

MMMMMMMMMM, solteiro, de 30 anos de idade, nascido a 5 de Junho de 

1984, natural do bairro Hoji-Ya-Henda, filho de DDDDDDD e de HHHHHH, 

residente antes de preso nesta cidade na Rua Cidade de Luanda. 

 

Realizado o julgamento e respondidos os quesitos, por acórdão de 6 de Agosto 

de 2016, foi a acusação julgada procedente e provada sendo em consequência 

o réu condenado nas penas de: 

- 17 (dezassete) anos de prisão maior; 



2 
 

- 50.000,00 Kz de taxa de Justiça; 

- 5.000,00 Kz de emolumentos à defesa; e  

- 1.500.000,00 Kz a título de indemnização à família da vítima. 

 

Desta decisão interpôs recurso o Digno Ministério Público por Imperativo Legal, 

nos termos do artigo 647º § 1º e 473º § único, ambos do Código de Processo 

Penal, pelo que esta isento de apresentar alegações e conclusões. 

 

Subidos os autos nesta instância, foram com vista ao Digníssimo Ministério 

Público que emitiu o douto parecer que se transcreve: 

“Do relato da matéria descrita no acórdão recorrido não nos parece líquido 

que o réu tenha representado ou querido a morte da infeliz no momento que 

desferia contra a mesma, bofetadas nas diversas partes do corpo. 

Pelo exposto, somos pelo tipo legal de crime de homicídio p.e. p. pelo § único 

do art.º 361º do C. Penal.” 

 

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. 
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Como é sabido, os fundamentos dos 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. 

As conclusões das motivações não podem limitar-se a mera repetição formal 

de argumentos, mas constituir uma resenha clara que proporcione ao Tribunal 

Superior uma correcta compreensão do objecto dos recursos. 

No caso, o recurso foi interposto por imperativo legal e, nessa conformidade, o 

Recorrente não está obrigado a apresentar alegações, nem conclusões (Ex vi do 

art.º 690ª do C.P. Civil), pelo que, tem este Tribunal maior amplitude na 

determinação das questões a conhecer. 

Assim, temos como única questão a conhecer, o erro na valoração da prova que 

acabou por ser invocado ainda que de forma tácita pelo M.P. junto deste 

Tribunal. 

 

III. 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 
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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. 

No caso em análise, o Tribunal “a quo”, na parte respeitante aos factos dados 

como provados, não se refere à prova do elemento subjectivo, ou seja, da 

intenção de matar, sendo este o elemento mais importante para a motivação 

da decisão. 

A motivação é feita apenas no final e peca por não conter a fundamentação do 

processo de convicção do julgador, ou seja, a justificação do que o levou a 

valorar aquela prova, o porquê de ter acreditado naqueles depoimentos mais 

do que na versão do Réu, decidindo que este apenas confessou parte do crime. 

Importa saber que, todas as decisões dos juízes devem ser fundamentadas e, 

nessa medida, a sentença ou acórdão carece de melhor explicitaçãoquanto aos 

factos, nomeadamente quanto à sua descrição, pois é fundamental que se 

identifiquem, de forma clara, os elementos a que o julgador atendeu no seu 
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processo de convicção. Ainda, os factos dados como provados e não provados 

devem ser descritos separadamente, o que também não acontece na sentença 

recorrida. 

A partir dos factos se forma o processo de convicção do julgador e a forma 

como são apresentados tem particular relevância, aqui em concreto e em todos 

os outros casos, para que os destinatários possam saber de que forma valorizou 

a prova e o porquê da maior relevância de algumas circunstâncias. Trata-se de 

uma fase importante da sentença (diremos mesmo a mais importante) 

porquanto permite uma melhor sindicância da decisão do julgador que aprecia 

de acordo com a sua livre convicção, mas não de forma arbitrária e permite a 

esta Instância superior uma melhor avaliação do que se passou, dada a falta o 

principio da imediação tão importante para a valoração da prova.  

O enquadramento não está sequer fundamentado. 

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

dos requisitos impostos pelo artigo 84º do Código Penal. 

 

Por nos parecer relevante, passamos a transcrever a sentença recorrida: 

(…) 

“Discutida a causa em audiência de julgamento, ficou provado por confissão e 

depoimentos das partes que o réu nos autos é MÁRIO BARTOLOMEU, solteiro, de 30 anos 

de idade, nascido em 5.06.1984, natural do bairro Hoji- Ya-Henda, filho de Domingos João 

Mateus e de Helena Nguenda, residente antes de preso nesta cidade na rua cidade de 

Luanda (fls. 10). 

MÁRIO era por sinal companheiro de cama e mesa da vítima nos autos, quando esta em 

vida, pois que ambos viviam nesta cidade do Kuito e no bairro Hoji- Ya-Henda. 
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Acontece que no dia 6.11.2014, pela manhã a vítima pediu dinheiro ao respondente 

alegando que ia trançar seu cabelo e pelas 17 horas do mesmo dia, ela passou próximo da 

casa da sua irmã e declarante MATILDE CASSOV A, foi até a pessoa que ia trança-la. 

A malograda regressou a casa da sua irmã e declarante MATILDE, por volta das 18 horas, 

mas já estimulado. Quando o réu MÁRIO BARTOLOMEU, foi a casa da declarante para 

buscar sua companheira de cama e vítima nos autos, a MATILDE CASSOVA, não aceitou 

que ele a levasse, porque receava vir a ser batida pelo réu, porém este insistiu até que 

levou-a até a casa de ambos. 

Que postos em casa o réu nada mais fez senão por divergências tidas entre ambos, bateu 

na infeliz bofetadas, pontapés ao longo do corpo, provocando na infeliz lesões graves.  

Ainda na calada da noite a malograda pediu ao réu que lhe levasse ao Hospital porque não 

sentia bem dada a agressão por ele perpetrada, mas que o réu simplesmente negou-se em 

acompanhar sua mulher ao a Unidade Sanitária para que fosse assistida. 

Já pelas primeiras horas da manhã do dia 07.11.2014, quando o declarante PAULINO 

RAMOS CHISSANGA PEDRO, sugeriu ao réu para levar a vítima ao Hospital. Que só assim 

este foi levá-la ao Hospital, porém foi tarde porque essa já foi assistida, pois que já tinha 

vida. 

Como consequência das agressões do réu a vítima sofreu lesões graveis descritas no auto 

de exame directo de fls. 3, nomeadamente contusão na face, lesões no hemitorax, na perna 

direita, na cavidade bucal e no dorso. Vide fototábua de fls. 4 e 5, bem como a certidão de 

óbito de fls. 25 a 27 e no referido exame ao cadáver. 

Que a vida conjugal do casal, se resume apenas em agressões, por isso já lhe causou 

ferimentos graves na cara que foram suturados com (15) pontos, e não só também já 

fracturou a clavícula da mesma. 

Dúvidas não restam para este Tribunal de que o réu praticou voluntariamente o crime de 

que vem acusado tendo em conta as zonas escolhida, a intensidade dos golpes, o pretendia 

atingir o evento morte. 

IV DO DIREITO 
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O quadro fáctico descrito permite nos afirmar que efectivamente o réu MÁRIO 

BARTOLOMEU, incorreu na prática do crime de Homicídio voluntário simples, previsto e 

punível nos termos do artigo 3490 do Código Penal. 

Agravam a responsabilidade do arguido, as circunstâncias seguintes: 

19ª - Noite; 

23ª- Crueldade; 

27ª - Sendo a vítima esposa; e 

28ª - Superioridade em razão ao sexo, todas do artigo 34º do mesmo diploma legal. 

O crime de homicídio apresenta os seguintes elementos: 

A lei diz que esse tipo de crime apresenta os seus elementos essenciais que são: a conduta 

do agente; o resultado (a morte); o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o 

resultado; a intenção de matar (dolo) e o objecto (tem de ser a pessoa humana com mais 

de oito dias de vida). 

- A conduta do agente, o comportamento do agente deve estar ligada objectivamente 

numa relação causal. 

- O resultado (a morte) - o resultado do crime de homicídio voluntário é a morte da pessoa 

humana com mais de oito dias de vida. 

- Nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado quanto ao nexo de 

causalidade, são pacíficas a doutrina e a jurisprudência em considerar que o nosso Código 

Penal ainda em vigor acolhe a doutrina de causalidade adequada, segundo a qual uma 

conduta é causa de um resultado quando este, pelas regras gerais da experiência comum, 

é consequência normal daquela. 

- A intenção de matar (dolo), a prova de matar resulta de vários elementos, como: a 

confissão do agente, seu comportamento antes, durante e depois da prática dos actos 

causadores da morte, a arma utilizada, etc. 

Indo neste sentido, ou melhor, falar de intenção, estar-se-ia falar de culpa e a doutrina diz 

que aquele ilícito típico tenha sido praticado com culpa. Para este caso é importante 
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determinar o que é materialmente a culpa de que se trata no direito penal; numa sua 

compreensão, o mais que pode ser dito é que, o que quer que seja materialmente, ela 

surge, contudo como censura jurídica dirigida ao agente pela prática do facto. 

Ir para, além disto, supõe, porém que se analise mais de perto, embora de forma sintética 

e sumária, a evolução do conceito durante o último século e que se não escamoteiem os 

complexíssimos problemas penais e jurídico-filosóficos (e mesmo filosóficos gerais) que a 

sua determinação supõe (manual de Direito Penal de Jorge de Figueiredo Dias TOMO I, 2ª 

Edição questões fundamentais a doutrina geral do crime, pág. 510). 

Milita a favor dos réus as circunstâncias seguintes: 

1ª - A ausência de antecedentes criminais; 

9ª - A confissão parcial; 

21ª - A embriaguez; e 

23ª - A humilde condição social, todas do artigo 39º do mesmo diploma legal. 

V – MOTIVAÇÃO 

Para formar a sua convicção sobre a matéria de facto provado e não provado, baseou-se 

o Tribunal na análise ponderada e crítica do conjunto da prova produzida durante a 

instrução preparatória e da obtida durante a sessão de discussão e julgamento; em ordem 

à reconstituição da factual imputada; tendo em atenção a valoração das declarações de 

todas as pessoas arroladas no processo nomeadamente MATILDE CASSOVA, PAULlNO 

RAMOS CHISSANGA PEDRO, LUZIA EDMUNDO MATEUS E CLAUDETH EDMUNDO MATEUS 

e aos exames. 

De igual modo também foram valoradas as respostas do réu MÁRIO BARTOLOMEU, que 

confessou em parte o crime, descrevendo o seu circunstancialismo, a crueldade que teve 

até causar a morte da vítima, o que mereceu credibilidade por parte deste Tribunal. 

VI-MEDIDA DA PENA 

O crime de Homicídio voluntário simples, apresenta como medida da pena uma moldura 

penal abstracta de dezasseis a vinte anos de prisão maior. 
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VII- DISPOSITIVO 

Pelo exposto este Tribunal julga procedente porque provada a acusação do MºPº e, em 

consequência decide, em nome do povo condenar o réu Mário Bartolomeu, sem os demais 

sinais dos autos na pena de 17 (dezassete) anos de prisão maior. 

Vai ainda o réu condenado a pagar Akz 50.000,00 de taxa de Justiça, Akz 5.000,00 de 

emolumentos a defesa e Akz 1.500.000,00 a título de indemnização a família da vítima.” 

 

Decidindo. 

Do erro na valoração da prova. 

A este propósito vem o M.P. junto deste Tribunal dizer no seu parecer que 

entende não estar provada a intenção de matar ou sequer que o Réu tivesse 

admitido essa possibilidade e ainda assim agisse, que o mesmo é dizer, não 

agiu com dolo em qualquer das suas modalidades. 

Vejamos. 

Regra geral, apesar deste Tribunal poder também conhecer de facto, desde que 

disponha de elementos necessários, não pode sindicar a valoração das provas 

feita pelo tribunal “a quo” em termos de dar prevalência a uma em detrimento 

de outra, salvo se houver erros notórios da prova que resultem do texto da 

decisão recorrida sem recurso a outros elementos, porque as provas 

produzidas impõe outras conclusões de facto. 

“In casum”o julgador referiu no seu processo de convicção os elementos a que 

atendeu para concluir que o Réu agiu com a intenção de provocar a morte da 

vítima, escrevendo, voltamos a repetir, “...na análise ponderada e crítica do conjunto 

da prova produzida durante a instrução preparatória e da obtida durante a sessão de 

discussão e julgamento; em ordem à reconstituição da factual imputada; tendo em 

atenção a valoração das declarações de todas as pessoas arroladas no processo 
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nomeadamente MATILDE CASSOVA, PAULlNO RAMOS CHISSANGA PEDRO, LUZIA 

EDMUNDO MATEUS E CLAUDETH EDMUNDO MATEUS e aos exames. 

De igual modo também foram valoradas as respostas do réu MÁRIO BARTOLOMEU, que 

confessou em parte o crime, descrevendo o seu circunstancialismo, a crueldade que teve 

até causar a morte da vítima, o que mereceu credibilidade por parte deste Tribunal…”. 

Num primeiro momento para dizermos que, apesar de, não ter feito a análise 

crítica da prova, como estava obrigado, está claro o seu processo de convicção 

não resultando da decisão qualquer dúvida ou contradição que nos permita 

concluir de forma diversa sem pormos em causa o princípio da livre apreciação 

da prova e livre convicção do julgador. 

Este Tribunal Supremo não pode, nem deve, até por respeito ao princípio da 

imediação da prova, questionar estes princípios, a menos que, sublinhamos, 

resulte evidente um erro na sua valoração tendo em consideração as regras de 

experiência comum e o olhar do Homem médio. 

Dito isto, também perfilhamos do mesmo entendimento pelas razões que 

melhor explicitaremos. 

Não temos dúvidas da dificuldade em associar a intenção de matar a 

instrumentos mais perigosos que um pé ou uma mão com que se desferem 

pontapés e bofetadas – nada mais errado. Por vezes são mais perigosos que 

uma arma desde que bem usada. 

Com efeito, essa vontade de tirar a vida, ou seja, o dolo, não pode aferir-se 

apenas pelo instrumento usado e zona atingida. Deveremos ter também em 

conta a gravidade das lesões para aferirmos da violência perpetrada, outro 

elemento a ponderar. 

O réu admite ter pontapeado a vítima por todo o corpo, apesar de, negar a 

intenção de matar. 
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Porém, este tipo de comportamento do Réu era recorrente e já por outras 

vezes havia agredido a mulher chegando mesmo numa outra vez a produzir-lhe 

um golpe que levou 15 pontos e a uma fracturada clavícula. 

Na situação em análise, considerando a violência que o Réu imprimiu às 

agressões que decorre das lesões provocadas que foram causa directa e da 

morte, bem como, das zonas atingidas tendo percorrido quase todo o corpo, 

não deixam dúvidas de que admitiu a possibilidade de vir a produzir a morte e 

mesmo assim agiu. 

Com efeito, sendo o elemento subjectivo um processo interno, apenas se prova 

através desta materialidade de condutas e não podemos desligar um momento 

do outro. 

 Acresce ainda, o facto de a vítima lhe ter pedido que a levasse ao hospital e 

nem isso o demoveu, comportamento posterior, mas que nos permite avaliar 

desse processo intencional. 

Porém, esta omissão de auxílio que coloca em evidência essa vontade interior 

não nos permite dizer, como entendeu o aresto posto em crise, que o Réu 

quisesse tirar a vida à vítima, ou seja, não nos permite verter nos factos 

provados o dolo directo com a certeza exigida por qualquer condenação. 

Isto porque, como referimos, apenas serve para sustentarmos a ideia de que 

houve intenção. Se directa ou eventual já não por ser num momento posterior. 

Da factualidade apurada e do texto da própria decisão não nos parece resultar 

essa vontade directa, mas antes, a possibilidade de vir a causar a morte e, ainda 

assim, ter agido, isto é, o dolo eventual. 

Assim se concluindo, apesar de, não existir na decisão recorrida outros vícios 

que determinassem a nulidade da mesma, sempre se dirá que a forma como os 
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factos foram descritos, sem obedecer a uma ordem cronológica, a linguagem 

usada e a forma como vêm descritos os factos que integram o elemento 

subjectivo merecem reparo pela negativa. 

Com efeito, os factos devem ser descritos de forma clara, situados no tempo 

com a lógica exigida e sem fazer referência a conceitos jurídicos. 

Assim, e porque, temos nos autos elementos que nos permitem alterar a 

modalidade do dolo, nos termos do art.º 715.º do C.P.C. vamos passar a fazê-

lo e, por razões meramente didácticas, transcrevemos toda a fundamentação 

de facto e também a medida da pena, por carecer de melhor explicitação, 

apesar de, como dissemos não existir qualquer vício que enferme a sua 

validade. 

Conhecendo. 

Factos. 

O réu MÁRIO BARTOLOMEU, vivia com a companheira, vítima, na cidade do Kuito e no bairro 

Hoji-Ya-Henda. 

No dia 6.11.2014, pela manhã a vítima pediu dinheiro ao Réu para trançar seu cabelo e, pelas 

18 horas do mesmo dia, depois de o fazer passou pela casa da sua irmã, a declarante 

MATILDE CASSOVA, encontrando-se já alcoolizada. 

Entretanto o réu MÁRIO BARTOLOMEU, foi a casa daquela para ir buscar a sua companheira, 

ora vítima nos autos, sendo que, a MATILDE CASSOVA, não aceitou que ele a levasse, porque 

receava que o mesmo pudesse bater-lhe. 

Porém, o mesmo insistiu e dirigiram-se à residência de ambos. 

Já no interior da residência e após alguns desentendimentos, o Réu esbofeteou a face e 

desferiu pontapés ao longo do corpo da vítima, provocando-lhe contusão na face, lesões no 

hemitorax, na perna direita, na cavidade bucal e no dorso que foram causa directa da sua 
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morte (exame directo de folhas 3, foto tábua de fls. 4 e 5, certidão de óbito de fls. 25 a 27 e 

exame ao cadáver). 

O Réu ao agir do modo descrito, admitiu a possibilidade de vir a provocar a morte da vítima 

o que não o impediu de continuar. 

Agiu deliberada, livre e conscientemente, sabendo que a sua conduta era punida por lei. 

A vítima ainda solicitou ao réu que lhe levasse ao Hospital porque não sentia bem dada a 

agressão por ele perpetrada, mas, o réu negou-se a acompanhar sua mulher à Unidade 

Sanitária para que fosse assistida. 

Já pelas primeiras horas da manhã do dia 07.11.2014, o declarante PAULINO RAMOS 

CHISSANGA PEDRO, sugeriu ao réu que levasse a vítima ao Hospital, o que veio a acontecer, 

mas a mesma já chegou sem vida.  

A vida conjugal do casal, sempre foi pautada por agressões, tendo de outras vezes o Réu 

causado ferimentos graves na cara da vítima que foram suturados com (15) pontos e 

fracturado a clavícula. 

O Réu confessou parcialmente os factos. 

Motivou a sua conduta no facto de a vítima se encontrar embriagada pretendendo dar-lhe 

um correctivo. 

Não tem antecedentes criminais. 

É de modesta condição social e económica. 

Da medida da pena. 

Como factores de graduação da pena concreta, valoráveis nos termos do artigo 

84.° do Código Penal, há que considerar, as consequências do crime, 

instrumento usado, personalidade do agente, grau de culpa, razões de 

prevenção geral e especial, bem como, as circunstâncias agravantes e 

atenuantes exteriores ao tipo.  

O grau de ilicitude é elevado, considerando o bem jurídico protegido – a vida.  
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A culpa é menos acentuada tendo em conta que o Réu não quis tirar a vida, mas 

admitindo essa possibilidade agiu. 

A frieza com que agrediu a mulher e omissão de auxílio, revelam personalidade 

mal formada com total desrespeito pelos valores morais e sociais. 

A avaliação crítica do seu comportamento, ao assumir parcialmente a prática 

do crime, bem como, a humilde condição social e económica valem como 

atenuantes.  

A motivação (a companheira estar embriagada e pretender dar um correctivo) 

não tem para nós qualquer valor atenuativo, na medida em que, como 

companheiro tinha outras formas de a ajudar a ultrapassar eventuais 

problemas com o álcool, não lhe assistindo o direito de a agredir da forma como 

o fez, ou de qualquer outro modo. 

Em termos de prevenção geral, a severidade é reclamada, por se tratar de um 

crime gerador de enorme alarme social e intranquilidade pública. 

Constitui pois, expectativa legítima do cidadão que os Tribunais garantam o 

integral respeito por estes direitos fundamentais e devolvam a merecida paz 

social. 

A censurabilidade é elevada pelo resultado morte e pelo desrespeito 

evidenciado pelo Réu na sua vivência conjugal ao repetidamente bater na 

companheira. 

Como circunstâncias agravantes, do artigo 34º do Código Penal, consideramos 

também a 16ª (casa de habitação do agente). 
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Quanto à circunstância 19ª (noite) não estamos de acordo já que o crime 

ocorreu dentro da residência do casal, pelo que, a ratio desta agravante não 

vale para aqui. 

De igual modo, não foi alegada, nem provada a embriaguez, não se entendendo 

até porque chamada à colação pela decisão recorrida. 

Assim, parece-nos que, apesar de termos concluído pelo dolo eventual, a pena 

imposta é adequada porque situada um pouco acima do mínimo legal. 

Decisão. 

Pelo exposto, os Juízes que compõem esta Câmara Criminal decidem  

 


