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PROC. Nº 15132  

RÉUS: ANDRÉ JOSÉ  

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam em nome do povo: 

  

I - RELATÓRIO  

 

No Tribunal Provincial de Benguela, 2ª Secção, 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:  

 

André José, solteiro, de 20 anos de idade, camponês, filho de Francisco Domingos 

Kambuala e de Cristina Nahossi, natural de Dombe Grande, residente antes de preso no 

Dombe Grande, província de Benguela, no bairro Viete, rua 12, casa s/nº.  

 

 Realizado o julgamento e respondidos os quesitos, por acórdão no dia 02 de Outubro de 

2014, foi a acusação julgada procedente porque provada e, em consequência, o réu 

condenado nas seguintes penas:  

 

- 8 (oito) anos de prisão maior;  

- kz. 55.000,00 (cinquenta e cinco mil kwanzas) de indemnização por danos não 

patrimoniais;  

- kz. 48.000,00 (quarenta e oito mil kwanzas) de taxa de justiça;  

- kz. 2.000,00 (dois mil kwanzas) a título de emolumentos para o seu defensor 

oficioso.  
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Desta decisão, interpôs recurso o Ministério Público, por imperativo legal, nos termos do 

artigo 473º e 647º nº2, § único, 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:  

 

«Os autos não aludem se a cópula foi ou não completa. Mas o relatório ginecológico 

da fls. 6 concluiu pelo rompimento do hímen, por conseguinte, houve cópula ilícita 

que integra o crime previsto no artigo 394.º do Código Penal.»  

 

CUMPRE, AGORA APRECIAR E DECIDIR  

 

 I. 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 por imperativo legal e, nessa conformidade, não está o 

M.P. 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.  
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 II. DOS FACTOS  

 

Por volta das dezassete horas do passado dia seis de Outubro do ano de 2013, no Bairro 

Viete, localidade do Dombe Grande, próximo de um dos arbustos situados nas imediações 

do Hospital Comunal, o réu convenceu a menor Suzana Domingos, de 07 anos de idade 

ofendida nos autos, a irem colher goiabas.  

 

Posto no local, aproveitando-se da fragilidade física da ofendida, agarrou-lhe à força, 

despiu-lhe a roupa e, acto contínuo, introduziu o seu pénis na vagina da menor.  

 

Na ocasião, face à intensidade das dores, a ofendida emitiu gritos de socorro que 

despertaram a sua tia Domingas Supe e sua amiga conhecida apenas por "linha", que 

passavam próximo do local dos factos e ali acorreram imediatamente, tendo surpreendido 

o arguido a vestir o calção que trajava bem como a consolar a ofendida nos autos para não 

chorar.  

Posteriormente, a ofendida foi levada pela sua tia à casa da mãe do Réu, a Sra. Cristina 

Nahossi, que a conduziu ao Hospital.  

Submetida ao exame directo, constatou-se que a ofendida apresentava sinais de ruptura 

do hímen e a presença de ligeira laceração nos lábios vaginais.  

 

FORAM JUNTOS AOS AUTOS:  

 

Auto de exame directo de fls.6 dos autos.  

 

A) APRECIAÇAO DOS FACTOS  

 

Discutida a causa, resultou provado que nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na 

douta acusação pública, o Réu, utilizando um artifício fraudulento (colheita de goiabas), 

convenceu a menor ofendida a ir ao local dos factos. Ali posto, tirou-lhe as vestes e com 
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ela manteve relações sexuais de cópula não completa, de que resultou rompimento do 

hímen, conforme relatório de fls 6.  

 

Momentos após, o Réu foi surpreendido na companhia da ofendida que se encontrava a 

chorar enquanto este vestia os calções pela tia da menor e sua amiga, diante de tal facto 

pôs-se em fuga.  

  

Ficou provado que perante os factos acima descritos, a tia da ofendida e a mãe do Réu 

levaram-na ao hospital onde foi submetida a exame ginecológico, que concluiu que a menor 

apresentava sinais de rutura do hímen e a presença de ligeira laceração nos lábios genitais, 

conforme documento de fls 6.  

 

A matéria factual foi bem fundamentada pelo tribunal recorrido, denunciando que o réu agiu 

de forma livre, voluntária e consciente com o intuito de desflorar e manter relação sexual 

com a menor.  

 

Face ao acima exposto, dúvidas não restam que o réu é autor material do abuso sexual da 

menor ofendida nos autos e nestes termos deve ser responsabilizado.  

 

 III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

 

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

 

Pelo preenchimento dos respectivos elementos do tipo, objectivos e subjectivos, o réu 

incorreu na prática do crime de violação de menor de doze anos, na sua forma consumada, 

p. e p. pelo artº 394º do Cod. Penal.  

 

 IV.  MEDIDA DA PENA  
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O Crime de Violação de Menor de 12 anos é punível com a pena de 8 a 12 anos de prisão 

maior.  

Contra o mesmo procedem as circunstâncias 18º (cometido em lugar ermo), 28ª (manifesta 

superioridade em razão da idade), 29ª (desprezo do respeito devido ao sexo e a idade da 

ofendida), todas do artº 34º C. Penal.  

Também procedem a favor do Réu as circunstâncias atenuantes aduzidas pelo tribunal 

recorrido, 1ª (ausência de antecedentes criminais) e 23ª (Condição social e económica 

humilde), todas do artigo 39º do Código Penal.  

 

             V.      DECISÃO 

 

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

 

1- Confirmar a decisão recorrida, excepto a indemnização que se fixa em 400.000,00 

(Quatrocentos Mil Kwanzas); 

2- Declarar perdoada ¼ da pena, nos termos do nº 1 do art.º2º da lei 11/16, de 12 de 

Agosto. 

 

Boletim ao Registo Criminal  

 

Notifique 

 

Luanda,06-09-2018 

 

José Martinho Nunes 

João da Cruz Pitra 

Norberto Sodré João  


