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REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO  

1ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL  

 

 

PROC.Nº 213 

RÉUS: JJJJ da CCCCCCCCC GGGGG  

ACÓRDÃO 

Acordam em nome do povo: 

I-RELATÓRIO 

No Tribunal provincial do Bengo – Caxito, mediante querela da Digna 

Magistrada 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:  

JJJJ da CCCCCCCCC GGGGG t.c.p “Jessé”, solteiro, de 17 anos de idade, nascido 

a 22 de Setembro de 1999, natural do município do Dande, Caxito, província do 

Bengo, filho de MMMM MMMMM GGGGG e de LLLL da CCCC PPPP e residente, 

antes de preso, no bairro Mubungo, casa e rua s/nº. 

Realizado o julgamento e respondidos os quesitos, por acórdão de 4 de Janeiro 

de 2017, foi a acusação julgada procedente e provada e, em consequência, o 

Réu condenado nas seguintes penas: 
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- 6 (seis) anos de prisão maior; 

-kzs 3 00.000,00 (trezentos mil kwanzas) de taxa justiça; 

-kzs 1.000.000,00 (um milhão de kwanzas) a título de indemnização aos 

parentes da vítima. 

 

Da decisão, interpôs recurso o Réu, através do seu representante legal, por não 

conformação nos termos dos artigos 645º, 658, nº 1 e 661º, todos do Código 

de Processo Penal, apresentando as seguintes conclusões: 

“ (…)        

Pelo que, e concluindo: 

Excelências, é caso para dizermos que a conduta do réu foi provocada pelo malogrado e, 

nesta conformidade, rogáramos a instância recorrida, que ao medir a pena, porque o caso 

se subsume ao preceituado no art.º 349º. C. Penal, que tivesse em atenção a circunstância 

atenuante modificativa prevista no art.º 370.º do C. Penal e no caso aplicando o seu nº 2, 

na medida em que, por força do artº 108.º do mesmo diploma e penalidade abstracta 

aplicável ao caso concreto é a que consta do nº 5º do art.º 55. 

Não é a absolvição que a defesa rogou àquela instância, porque estava mais que provado, 

que a conduta do réu preencheu os elementos do tipo de crime de que o mesmo fora 

acusado e julgado. Implorou-se sim Excelência, tendo em conta aos circunstancialismos 

que envolveram o cometimento deste crime que a magistrada da instância recorrida, 

usasse da faculdade de atenuação extraordinária que a lei penal a concede. 

Venerando, continuamos a entender que, concorrem, a favor do réu as circunstâncias 

atenuantes n.º 1.ª; 3.ª 4.ª; 8.ª; 9.ª; 20.ª; 22.ª; e a 23.ª do art. 39.º do C. Penal. 

Nestes termos e nos mais de direitos, esperando e confiando no vosso douto suprimento 

requer-se a V.ª Ex.ª, ponderando todas as circunstâncias que envolveram o crime as 

previsões legais bem como as consequências, deve ser revista a condenação imposta ao 

réu, por se revelar excessiva; 
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Outrossim, a defesa requer ainda que seja esclarecida, a posição e o ponto de vista do 

Tribunal Supremo, no que a constituição tardia da Assistência diz respeito. 

Assim, se fará a mais recta e;  

Sã justiça  

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

Magistrado do Ministério Público que emitiu o douto parecer que se 

transcreve: 

“ A medida da pena aplicada nos parece judiciosa. Porém, a indemnização 

deve ser elevada para kz. 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

kwanzas)”. 

 

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. 

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 pelo Réu, por não conformação com a medida 

da pena, sendo então esta a única questão que nos cabe apreciar. 
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Decidindo. 

Por nos parecer relevante fazemos a transcrição da matéria de facto dada como 

provada: 

(…) 

“Da audiência de julgamento resultaram provadas os seguintes factos: 

No dia 7 de Agosto de 2016, cerca de 16 horas, no bairro Mubungo, nesta cidade de Caxito, 

a vítima que em vida se chamou Armindo António Francisco Manuel, vendo o réu 

proveniente de uma partida de futebol, chamou-o para conversar ele rejeitou. 

A vítima pretendia aconselhar o réu devido alguns comportamentos. O mesmo insatisfeito 

envolveu-se em discussão com a vítima terminado em briga.  

A vítima desferiu 2 bofetadas na face do réu, este, arremessou a vítima no solo, sendo 

apartados pelo declarante Francisco Leite. 

O mesmo ausentou-se do local, dirigiu-se a residência da declarante Luzia da Conceição da 

Costa Pedro, sua mãe nervoso, tendo informado que foi agredido pela vítima munindo-se 

de uma faca, ela aconselhou-o a não fazer uso do objecto, ele ausentou-se da residência, 

enquanto a sua mãe foi para o quarto para vestir porque estava de roupa interior a 

descansar. 

O réu foi ao encontro da vítima munido com arma branca (faca) com ela desferiu um golpe 

contra a vítima Armindo António Francisco Manuel, na região do peito, resultando-lhe 

lesões graves, em acto contínuo arremessou uma garrafa nas costas da vítima e uma 

pedra, deu-lhe um empurrão tendo a vítima caído no solo, jorrando sangue, sendo 

transportado num carro de mão até ao hospital, acabando por sucumbir vide certificado 

de óbito de folhas 26 dos autos, sendo a causa da morte choque hipovolemico e 

traumatismo. 

Os parentes do réu comparticiparam nas despesas do óbito com o valor de kz.486.000.00 

(quatrocentos e oitenta e seis mil kwanzas). 
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O instrumento utilizado na perpetração do crime, a região do corpo atingida e a 

intensidade do dolo com que praticou a acção conduzem inequivocamente a formação do 

juízo de certeza de que o réu agiu com o desígnio criminoso de produzir o resultado morte. 

O réu confessou o crime Inexistem factos não provados.  

Motivação da decisão de facto. 

A convicção do Tribunal formou-se com base nos depoimentos dos declarantes e confissão 

do réu. 

Enquadramento Jurídico-Penal. 

Vem o réu acusado pela prática de um crime de homicídio voluntário do tipo p. e p. no artº 

349º do C. Penal. 

Agravam a responsabilidade criminal do réu as circunstâncias 14ª (emprego simultâneo de 

diversos meios e insistência de o consumar), 20ª (forma que a sua execução possa ser 

presenciada) e 28ª (ter sido cometido o crime, com manifesta Superioridade em razão da 

arma) do artº34º e atenuam a sua responsabilidade criminal as circunstâncias 1ª (ausência 

de antecedentes1ª criminais), 3ª (menor de 18 anos), 9ª (confissão) e 23ª (baixa condição 

económica e social) do art039º, beneficia também o réu do artº108º, artigos do C. Penal. 

Incorre no crime de homicídio voluntário, aquele que voluntariamente matar outra. 

O bem jurídico protegido é a vida. 

Não se verificou quaisquer circunstâncias que excluam a ilicitude ou culpa. 

Tendo em conta os factos provados, o réu deve ser condenado pelo crime de homicídio 

voluntário do tipo p. e p. no artº349º do C. Penal. 

Da escolha e medida concreta da pena. 

O crime é punido com a pena de prisão maior de 16 a 20 anos. 

A determinação da medida da pena, dentro dos limites definidos na lei, é feita em função 

da culpa do agente e das exigências da prevenção. c para essa operação o Tribunal terá de 

atender a todas circunstâncias que não fazendo parte do tipo do crime, deponham a favor 

do agente ou contra ele. 
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Nesta medida pondera-se: 

O grau de ilicitude da conduta do réu.  

O dolo é directo. 

O réu não tem antecedentes criminais. 

Tendo em conta estes elementos, a necessidade de prevenção geral, o Tribunal decide 

aplicar ao réu a pena de 6 anos de prisão maior. 

Decisão. 

Pelo exposto os deste Tribunal, julgando procedente e provada a douta acusação em nome 

do povo, condenar o réu da Conceição na pena de 6 anos de prisão maior, Kz 50.000,00 de 

taxa de justiça. 

Vai também o réu condenado a pagar de indemnização aos parentes da vítima a quantia 

de Kz. 1.000.000,00.” 

 

Vejamos. 

Ficou provado que, no dia 7 de Agosto, pelas 16h00, a vítima chamou o Réu 

para conversar e daí despoletou -se uma contenda entre os dois, tendo o Réu 

levado duas bofetadas da vítima e de imediato passou-lhe uma rasteira que 

provocou a queda desta no chão.  

O Réu foi a casa buscar uma faca e regressou ao local do sucedido, onde 

desferiu um golpe, com o referido objecto, no peito da vítima e, de seguida, 

atirou-lhe ainda com uma garrafa e uma pedra nas costas. 

A vítima morreu minutos depois, em consequência do golpe no peito, com 

objecto perfurante, que provocou traumatismo torácico e choque 

hipovolémico (ou choque hemorrágico). 
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Sendo estes os factos, dúvidas não restam que o Réu, com o comportamento 

descrito, agiu com a intenção de tirar a vida à vítima. 

O Recorrente vem solicitar a revisão da pena por considerar que os 

circunstancialismos que envolveram o crime, permitem o uso da faculdade de 

atenuação extraordinária do artigo 94º, nº 1 do Código Penal.  

Refere, ainda, as circunstâncias atenuantes, do artigo 39º do C.P., 

nomeadamente, 1ª (bom comportamento anterior), 3ª (ser menor de 18 anos), 

4ª (Provocação), 8ª (imperfeito conhecimento dos maus resultados do crime), 

9ª (espontânea confissão do crime), 13ª (ter cometido o crime para se 

desafrontar a si), 20ª (descobrimento do instrumento do crime), 22ª e 23ª 

(baixa condição social e económica), como tendo especial relevo para a referida 

atenuação extraordinária. 

Com base nas declarações das testemunhas, Ana João Leite e Francisco Leite, 

que apresentam a mesma versão dos factos, a vítima deu duas bofetadas ao 

Réu, porém, este último, deu uma rasteira à vítima, que caiu ao chão tendo, 

então, o Réu corrido para casa de onde voltou com uma faca. 

Quanto às circunstâncias 4ª (provocação) e 13ª (ter cometido o crime para se 

desafrontar a si), perdem, perante os factos, qualquer relevância atenuante já 

que o Réu, no momento em que levou as duas bofetadas, também se defendeu 

pregando uma rasteira à vítima, logo, “desafrontou-o” naquele momento. Por 

outro lado, se na mesma altura em que levou as bofetadas tivesse usado a faca, 

seria em acto seguido à provocação e aí, nesse caso, ainda que o meio 

empregue fosse desproporcional, pela superioridade em razão de arma, 

poderíamos considerar, então, essa circunstância, o que não aconteceu.  

Não podemos esquecer que o Réu, mesmo já se tendo defendido, ainda foi a 

casa buscar uma faca. A mãe tirou-lhe o objecto, como ela mesma refere nas 
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suas declarações, mas, ainda assim, ele foi buscar outra faca para concluir os 

seus objectivos tempo suficiente para se acalmar e perceber que uma vida 

humana não poderia ser sacrificada por duas bofetadas. 

Aos 17 anos o Réu, apesar de não ser maior de idade, sabe perfeitamente os 

resultados que advêm do espetar uma faca no peito de uma pessoa, 

especialmente por tê-lo feito do lado esquerdo, onde está o coração que só não 

atingiu por razões estranhas à sua vontade, ainda que o resultado morte fosse 

consequência directa das lesões por ele causadas.  

Quanto à circunstância atenuante 20ª, não tem qualquer relevo já que havia 

duas testemunhas no local e até mesmo a mãe do Réu foi capaz de confirmar 

que ele saiu de casa com uma faca, logo, qualquer um dos três podia atestar 

ter sido esse o objecto perfurante que causou a morte da vítima. 

Relativamente à espontânea confissão do crime, não resulta claro para nós, das 

actas, que o Réu tenha assumido inteiramente os factos. 

O Réu diz, em sede de audiência e julgamento, que a vítima lhe deu dois socos 

na cara e lhe apertou o pescoço, que ele foi a casa apanhar a faca mas a mãe 

tirou-lha. Porém, segundo o Réu, a vítima foi atrás dele para lhe bater 

novamente e, sem saber em que objecto pegou, para se defender, desferiu 

então um golpe no peito desta. Afirma ainda não ter atirado nem uma garrafa 

nem uma pedra, ainda que até a sua própria mãe confirme ter visto o filho a 

atingir a vítima com os referidos objectos. 

Já foram mencionados os factos dados como provados, pelo que a versão do 

Réu serve apenas para percebermos que tinha plena noção de que os actos por 

si praticados eram puníveis por lei, tentando iludir o Tribunal e subtrair-se à 

acção da justiça.  
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Assim, consideramos que o Ré apenas confessou parcialmente o crime, até 

mesmo porque neste caso temos a versão de 3 testemunhas que foram capazes 

de atestar o que realmente aconteceu naquele momento. 

O bom comportamento anterior e a baixa condição social e económica têm 

valor atenuativo mediano. 

Pelas características do crime que por si só já é bastante grave, tendo em conta 

o bem jurídico violado, a vida humana, conjugado com a personalidade do Réu, 

completamente contrária aos valores morais e sociais, especialmente sendo 

tão novo, consideramos justa e adequada a pena imposta pela decisão 

recorrida, a fim de satisfazer as necessidades de prevenção e ressocialização 

bem como igualar e medida da culpa, pelo que mantemos os 6 anos de prisão, 

sendo, por isso, improcedente o recurso interposto pelo Réu. 

 

Indemnização. 

Nos termos do art.º 483.º do C. Civil aquele que com dolo ou mera culpa violar 

o direito de alguém constitui-se na obrigação de indemnizar verificado o 

respectivo nexo de causalidade que aqui é indiscutível. 

 

Uma vez que o pai do Réu contribuiu com o valor de Kz 486.000,00 

(quatrocentos e oitenta e seis mil Kwanzas) para as despesas do funeral, 

consideramos que a indemnização deverá ser fixada em Kz 1.000.000,00 (um 

milhão de Kwanzas). 

Decisão. 

Pelo exposto, os Juízes que constituem esta Câmara Criminal decidem  

 


