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REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 

1ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL  

 

PROC.Nº 292 

RÉU: JJJJ SSSS CCCCCCCCC 

ACÓRDÃO 

 

Acordam em nome do povo: 

I-RELATÓRIO 

Na 3ª Secção do Tribunal provincial de Luanda, mediante querela do Digno 

Magistrado do Ministério Público, foi pronunciado, como autor material do 

crime de Violação de menor de doze anos, previsto e punível pelo artigo 394.º 

do Código Penal, o réu: 

JJJJ SSSS CCCCCCCCC, solteiro, barbeiro de profissão, de 17 anos de idade à data 

dos factos, nascido a8 de Fevereiro de 1997, filho de NNNNNN Epappp natural 

de Dande, província do Bengo, residente, antes de preso, no bairro dos 

Imbondeiros, rua ........................, ignora-se o número da casa. 

Realizado o julgamento e respondidos os quesitos, por acórdão de 14 de 

Dezembro de 2016, foi a acusação julgada procedente e provada e, em 

consequência o réu condenado nas seguintes penas: 
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- 8 (oito) anos de prisão maior;  

- kzs 70.000,00 (setenta mil kwanzas) de taxa de justiça; 

- kzs 2.000,00 ( dois mil kwanzas) de emolumentos ao defensor oficioso; 

- kzs 400.000,00 ( quatrocentos mil kwanzas) de indemnização à ofendida. 

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

termos do artigo 473º e 647º nº2, § 1 parágrafo, do Código de Processo Penal, 

pelo que está dispensado de apresentar alegações e conclusões. 

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

Mº Público junto deste Tribunal, que emitiu o douto parecer que se transcreve: 

“Não tendo o réu introduzido o pénis nem alcançado a ejaculação sobre a 

vagina da menor somos pela alteração da qualificação jurídica para o crime de 

tentativa de violação de menor de 12 (doze) anos previsto e punível pelas 

disposição combinadas dos artigos 394.º, 104.º e 105.º todas do Código 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. 

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. 
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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, 

não está obrigado a apresentar alegações, nem conclusões (Ex vi do artº 690.ª 

do C.P. Civil), pelo que, tem este Tribunal maior amplitude na determinação das 

questões a conhecer. 

Assim, vamos conhecer dos evidentes vícios da falta de fundamentação de facto 

e de direito, nos termos do art.º 668º, alínea b) do C.P. Civil. 

 

I- 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; 
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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 podemos deixar de frisar o pouco cuidado com a linguagem 

escrita e, além de estarem mal exposto, contêm questões demasiado alongadas 

e com elementos irrelevantes para a decisão. Por outro lado, não é feita 

qualquer referência ao elemento subjectivo, ou seja, à intenção do Réu em 

manter relações de cópula com a menor. 

O Julgador é omisso quanto à motivação, passando dos factos dados para um 

enquadramento muito superficial e deixando de fora os elementos a que 

atendeu para o seu processo de convicção. 

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

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 
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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.  

Como referido, o enquadramento jurídico-penal, fundamental para que se 

identifiquem os elementos da conduta do Réu que tipificam o crime que lhe é 

imputado, precisa de ser melhorado. 

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

artigo 84º do Código Penal, fundamental para que os destinatários possam 

perceber de que forma se chegou à pena concreta pela qual o Réu é condenado. 

Assim, tecidas estas considerações gerais do ponto de vista técnico, passemos 

agora à análise do objecto do recurso. 

Vejamos: 

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

provada: 

(…) 

“Resultou provado que o réu João Simão de Cavalheiro, era vizinho da menor ofendida, de 

nome Esmeralda Dembo Ntoto Pedro, ambos residentes no Bairro Embondeiro em Cacuaco, 

por esta circunstância, facilitou ao réu ardilosamente levar a pequena até à uma obra de 

construção inacabada no interior da mesma deitou a ofendida Esmeralda ao leito. 

Seguidamente, despiu-a as vestes que trajava despindo-se também, o réu já com o seu 

membro viril erecto, posicionou-se por cima dela, tendo apontado o seu pénis á vagina da 

ofendida não logo penetrou apenas esfregou sobre a vulva dela não se tendo provado ter 

ejaculado posto que foi o réu encontrado pelos meliantes que ali faziam uso de fumar 

estupefacientes. 
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Aqueles detiveram-no e levaram-no aos pais da menor tendo estes comunicado à Polícia. 

Foram os autos introduzidos em juízo, interveio o julgamento com o Tribunal Colectivo, o 

réu nega os factos que sê-lhe são imputados. 

O réu é bastante jovem, de baixa condição social vão aplicadas a favor do réu as 

circunstâncias atenuação geral 23º do artigo 39º do Código Penal e as disposições do artigo 

84º, nº1 do artº 91º também do Código Penal. 

Apesar do réu ter negado os factos, ele revela-se pelos factos aqui narrados culpado e único 

autor dos mesmos. 

Deste modo, os factos provados integram todos os elementos objectivos e subjectivos da 

autoria pelo réu de um Crime de Violação, pois, as mulheres quando menores beneficiam 

uma protecção maior. Não interessa já se houve ou não introdução do pénis viril na vagina 

da ofendida basta, a esfrega sobre a vulva da menor ofendida, para o facto ser qualificado 

como Crime de Violação. 

Por todo vertido; 

Reunidos em conferência os da 3ªsecção Criminal, na 1ªinstância julgam procedente porque 

provado a douta Querela Pública, em nome do povo, acordam em condenar o réu supra já 

identificado na pena de; 8 anos de prisão maior. 

Mais vá o réu condenado a pagar em Kzs 70.000,00 de Taxas de Justiça em Kzs 2.000,00 de 

emolumentos ao defensor oficioso, em Kzs 400.000,00 de indemnização a ofendida.” 

 

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, respeita essencialmente à 

circunstância de não ter descrito, como devia, os factos, alongando demasiado 

as questões ao invés de se cingir apenas aos elementos relevantes para a 

qualificação do crime e, principalmente, aqueles que consubstanciam o dolo em 

qualquer das suas modalidades. 
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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 

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.  

Na realidade, a sentença penal para assegurar o cumprimento de todos os 

princípios constitucionais, e por se repercutirem caso de condenação, na 

liberdade da pessoa, tem de ser clara e os argumentos devem estar contidos nas 

provas dos autos, não podendo ser interpretados com recurso a outros métodos, 

nem a elementos externos à própria decisão. 

Resulta claro face ao exposto que o Tribunal não cumpriu este dever de 

fundamentação de facto, como também carece de fundamentação 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 
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passíveis de subsumir o tipo legal de crime e ser claro quanto aos elementos que 

ponderou para o cálculo da pena. 

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 27 de Outubro de 2014, pelas 8h00, o Réu, que vivia no mesmo quintal 

que a menor, chamou a menina para irem comprar um pacote de bolachas. 

No entanto, tendo outras intenções, levou-a para uma obra abandonada, onde 

estendeu um saco de cimento no chão, despiu-se e tirou também a roupa da 

menina, começando a introduzir o seu pénis erecto na vagina da ofendida que, 

ao gritar, alertou dois jovens que foram fumar naquele local e que impediram o 

Réu de continuar o acto. 

O Réu, ao despir a ofendida, ao introduzir o seu pénis na vagina da menor, para 

satisfação dos seus desejos libidinosos, quis manter relações de cópula com a 

mesma, o que só não concluiu por ela ter gritado e ter sido impedido pelos 

rapazes que estavam também no local. 

O Réu agiu de forma livre, deliberada e consciente. 

O relatório médico, a fls. 7, com a data desse mesmo dia, confirma lacerações a 

nível do períneo e equimose avermelhada ao redor do intróito vaginal.  

O Réu não confessa a prática dos factos. 

Tem humilde condição social e económica.  
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Não ficaram factos por provar.   

 

Motivação da decisão de facto. 

O Réu nega peremptoriamente a prática dos factos, dizendo que ia a passar e 

que a menina, que o conhece, seguiu-o, razão pela qual pegou nela pela mão e 

seguiu em direcção a sua casa. 

O Réu era vizinho da menor, viviam no mesmo quintal, logo, era uma pessoa a 

quem a menina estava habituada por conviver na sua casa, com a sua família, 

pelo que não tinha qualquer receio de estar na companhia dele. 

A mãe da menor afirma que, quando chegou perto da filha, que a menina estava 

em estado de choque, a tremer muito e assutada, ainda na presença do Réu. 

Por outro lado, as declarações da menor, de apenas 4 anos de idade, prestadas 

em fase de instrução, não apresentam qualquer incoerência e demonstram que 

a menina tinha já noção do mal que lhe foi feito, pela forma clara e 

pormenorizada com que expõe os factos. 

Essas declarações foram reproduzidas pela mãe, em sede de audiência e 

julgamento, dizendo que o Réu chamou a menina, às 8h00 da manhã, para irem 

comprar bolachas e a levou para uma obra. Aí, estendeu um saco de cimento no 

chão, tirou-lhe a cueca e em seguida despiu também o calção dele tendo 

consumado o acto ilícito, mas ela gritou, e apareceram dois jovens que tinham 

ido fumar e o impediram de concluir o acto. 

O Auto de Exame Médico declara que a área genital apresenta o hímen anelar 

com borda baixa, sem rasgaduras. (…) Apresenta equimose avermelhada ao 

redor do intróito vaginal e laceração a nível do períneo”, ou seja, o exame 

confirma que houve contacto com a área genital da menor o que acaba por dar 
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sustentação à versão de que o Réu de facto quis violar a menor, o que permite a 

certeza absoluta que exige qualquer condenação, pelo que não tivemos dúvidas 

em verter na matéria apurada os descritos factos. 

Assim o Réu tinha a intenção de manter relações de cópula com a menor, e 

começou a fazê-lo, só não foram completas por ela ter sido socorrida a tempo. 

 

Enquadramento Jurídico-penal 

Sendo esta a matéria de facto provada, façamos o seu enquadramento jurídico-

penal. 

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

preenchidas as componentes materiais e subjectiva do imputado crime de 

Violação de Menor de 12 anos, na forma tentada nos termos do artigo 104º e 

105º do Código Penal, com uma moldura penal abstracta de 8 a 12 anos de 

prisão. 

Com efeito, o Réu ao praticar tais actos, tinha a intenção de satisfazer os seus 

instintos libidinosos, mantendo relações de cópula com a menor, que no caso 

concreto tinha apenas 4 anos.  

No entanto, tendo em conta a idade do Réu à data em que praticou os factos, 17 

anos, não poderá a pena ser superior à indicada pelo nº 5 do artigo 55º, nos 

termos do artigo 108º do Código Penal, ou seja, de 2 a 8 anos de prisão.  

 

Da medida da pena. 

Feita pela forma descrita o enquadramento jurídico-penal da conduta do 

arguido, importa agora determinar os factores de graduação da pena concreta, 
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valoráveis nos termos do artigo 84.° do Código Penal, tendo em conta  as 

consequências do crime, 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 

integridade física da menor. 

A culpa é intensa, já que o Réu possuía manifesta superioridade em razão da 

idade, aproveitando-se, não só da inocência e ingenuidade da vítima, com 

apenas 4 anos, como tendo também usado a vantagem se ser vizinho e alguém 

em quem a menor confiava, daí ter ido com ele quando foi convidada. 

O dolo é directo. 

O crime praticado, já por si só, denota que o agente tem uma personalidade mal 

formada e contrária aos valores morais e sociais, o que aumenta a 

censurabilidade da sua conduta, desde logo porque não confessa a prática dos 

factos o que demonstra falta de sentido crítico quanto à sua conduta. Não há 

arrependimento, está apenas preocupado em arranjar maneira de se subtrair à 

acção da justiça. 

 

Ora, no caso, como atenuantes gerais, a humilde condição social e a ausência 

de antecedentes criminais têm valor pouco significativo para a graduação da 

medida da pena, até mesmo porque o Réu não confessa a prática dos factos. 

 

A decisão recorrida não menciona nenhuma circunstância agravante das 

previstas no artigo 34º do Código Penal. Porém, consideramos as seguintes:29ª 

(ter sido cometido o crime com desprezo do respeito devido ao sexo e idade da 
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ofendida) e a 31ª (ter resultado do crime outro mal).  

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

crime gerador de enorme alarme social e intranquilidade pública. 

A prática de factos deste tipo, com menores de 12 anos, tem normalmente a 

lascívia sexual, sendo elevada a perigosidade do agente voltar a delinquir. É 

necessário que se tenha em consideração que a conduta do Réu provocou 

necessariamente um trauma na criança, sendo actualmente ainda incertas as 

sequelas que daí poderão resultar para o seu desenvolvimento, pelo que a 

prevenção especial tem aqui maior importância.  

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

integral respeito por estes direitos fundamentais e devolvam a merecida paz 

social. 

Ponderados todos estes elementos, julga-se adequada uma pena situada no 

limite médio da moldura penal, 6 anos de prisão. 

Da indemnização. 

Nos termos do artigo 483º do Código Civil, resulta que o Réu deve também ser 

condenado numa indemnização pelos danos morais que resultaram para os 

familiares da vítima. 

Ponderando o bem lesado e o tipo de crime cometido, entendemos que o valor 

arbitrado pelo Tribunal recorrido, não é equilibrado e consideramos que o Réu 

deve ser condenado no valor de 600.000,00 (seiscentos mil Kwanzas) de 

indemnização a favor da menor. 
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III Decisão: 

Pelo exposto, os juízes que constituem esta Câmara Criminal decidem  

 


