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2ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL 

 
PROC. N° 13383  
RÉU: MUTENHA MUMBELO  
 

ACÓRDÃO 
 

ACORDAM EM NOME DO POVO: 
  
I - RELATÓRIO  
 
No Tribunal Provincial do Cunene - Ondjiva, mediante querela do 
Digno Magistrado do Ministério Público, foi pronunciado como autor 
material do crime de Homicídio Voluntário Simples, previsto e 
punível pelo artigo 349. do Código Penal, o réu:  
 
Mutenha Muombelo, solteiro, de 30 anos de idade, ignora a data do 
seu nascimento, camponês, filho de Muombelo Munhandi e de 
Mulombe Tchivandja, natural de Olupembe, município de Ombadja e 
residente antes de preso em Namacunde, bairro Kapunda.  
 
Realizado o julgamento e respondidos os quesitos, por acórdão de 
16 de Abril de 2013, foi a acusação julgada procedente porque 
provada e, em consequência, o réu condenado nas seguintes penas:  
 
- 17 (dezassete) anos de prisão maior;  
 
- kzs 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas) de taxa de justiça;  
 
- kzs 3.000,00 ( três mil kwanzas) de emolumentos a favor do seu 
defensor oficioso;  
 
- kzs 1.0000.000,00 (um milhão de kwanzas) de indemnização a 
favor dos parentes da vítima que se julgarem com direito a ela.  
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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 isento de apresentar alegações e 
conclusões  
 
Subidos os autos a esta instância, foram com vista ao Digníssimo 
Magistrado do MºPúblico junto deste Tribunal, que emitiu o douto 
parecer que se transcreve:  
 
"O diagnóstico jurídico operado pelo Tribunal recorrido não 
merece reparo".  
 
lI – 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 por imperativo legal e, nessa 
conformidade, não está obrigado a apresentar alegações, nem 
conclusões (Ex vi do art. 690.° nº 5 do C.P. Civil), pelo que, tem este 
Tribunal maior amplitude na determinação das questões a conhecer.  
 
Assim, definimos como questões a conhecer a falta de 
fundamentação de facto e de direito, vícios referidos na al. b) do art. 
668º do C.P.C. e que determinam a nulidade da sentença.  
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Decidindo.  
 
III. a) Da falta de fundamentação de facto e de direito.  
 
A falta de fundamentação de facto, trata-se de um vício decisório 
relacionado com a perfeição formal da decisão da matéria de facto e 
cuja verificação há de, necessariamente, ser evidenciada pelo 
próprio texto da decisão recorrida, por si ou conjugada com as regras 
da experiência comum, sem possibilidade de recurso a outros 
elementos que lhe sejam estranhos, mesmo que constem do 
processo, sendo os referidos vícios intrínsecos à decisão como peça 
autónoma.  
 
Verifica-se o vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada, quando a matéria de facto provada seja insuficiente para 
fundamentar a decisão de direito ou quando o tribunal, podendo fazê-
lo, não investigou toda a matéria de facto relevante, conduzindo a 
uma decisão de direito viciada por falta de suficiente base factual, ou 
seja, os factos dados como provados não permitem, por insuficiência, 
a aplicação do direito ao caso que foi submetido à apreciação do 
julgador. Ou seja, este vício ocorre quando a matéria de facto 
provada não basta para fundamentar a solução de direito e quando 
não foi investigada toda a matéria de facto contida no objecto do 
processo e com relevo para a decisão, cujo apuramento conduziria à 
solução legal.  
 
Na situação dos autos uma leitura do aresto posto em crise permite-
nos de imediato, verificar que não consta dos factos provados a 
intenção de tirar a vida, pelo que, há insuficiência de elementos 
factuais para subsumir a conduta do Réu no imputado crime de 
homicídio.  
 
Quanto à falta de fundamentação de direito cumpre referir que as 
decisões dos Tribunais devem ser fundamentadas.  
 
Com efeito, percebe-se desta necessidade de especificação dos 
motivos de facto e de direito que fundamentaram a decisão com 
indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a 
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convicção, porque os seus destinatários devem entender o 
respectivo conteúdo, porque só assim, poderão avaliar da bondade 
da mesma. 
  
A prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre 
convicção julgador.  
 
Porém, a livre apreciação da prova não se confunde com apreciação 
arbitrária da prova nem com a mera impressão gerada no espírito dos 
julgadores pelos diversos meios de prova. A prova livre está balizada 
pelos critérios da experiência comum e da lógica do homem médio.  
 
Daí a necessidade e a importância da motivação no sentido do 
julgador explicar o seu processo de convicção.  
 
Ora, quando está em causa a questão da apreciação da prova não 
pode deixar de dar-se a devida relevância à percepção que a 
imediação confere aos julgadores do Tribunal a quo.  
 
Na verdade, a convicção do Tribunal é formada, para além dos dados 
objetivos fornecidos pelos documentos, perícias e outras provas 
constituídas, também, pela análise conjugada das declarações e 
depoimentos, considerando as razões de ciência, as contradições, 
hesitações, inflexões de voz, serenidade, nervosismo, coerência de 
raciocínio, seriedade e sentido de responsabilidade manifestados, 
coincidências, de entre outros - uma análise do comportamento 
humano que não deve escapar ao julgador e depois espelhada na 
decisão.  
 
Não bastará, pois, ao Tribunal fazer a indicação dos concretos meios 
de prova tidos em conta para formar a sua convicção, que no caso 
em análise, nem sequer isso curou de fazer. É necessário ainda que 
se expresse o modo como se alcançou essa convicção, descrevendo 
de modo conciso, o processo racional seguido e objetivando 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,  
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Por isso afirmamos em sede de questão prévia 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, se bem vemos, a sentença penal para assegurar o 
cumprimento de todos os princípios constitucionais, e por se 
repercutir, em 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.  
 
Resulta claro, face ao exposto, que o Tribunal não cumpriu este dever 
de fundamentação.  
 
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, tal como 
determina o artº715º do C.P. Civil.  
 
Por essa razão, vamos passar a conhecer destas questões.  
 
Por parecer relevante, transcrevemos o teor da decisão recorrida:  
 
“... Discutida a causa ...  
 
No dia e mês não trazidos aos autos do ano de 2004, na aldeia 
de Mahengue, Mukulo, comuna do Humbe, Município de 
Ombadja, o arguido cobrava ao infeliz uma garrafa de bebida do 
tipo aguardente denominada rafaet e depois de acesa discussão 
o arguido empunhando da faca que trazia à cintura atingiu o 
infeliz na região costo-ilíaca, causando-lhe morte imediata, fls.16 
dos autos.  
 
Depois do sucedido, o arguido meteu-se em fuga para o 
território Namibiano, onde permaneceu sensivelmente seis 
anos, vindo a regressar ao país apenas em 2012, tendo 
procurado nova residência no Município de Namakunde onde foi 
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detido, no dia 26 de Outubro de 2012, depois de diligências 
realizadas pelos familiares da vítima.  
 
O cadáver não foi examinado nem autopsiado apenas se juntou 
o auto de ocorrência de óbito n° 1 ACH, datado de 03 de Janeiro 
de 2013, fls. 21 dos autos.  
 
Esta é a matéria de facto digna de realce.  
 
O Direito   
 
A conduta do réu subsume, efectivamente, os elementos típicos 
do crime de homicídio voluntários simples, p. e p. nos termos do 
art.349° do Código Penal, concorrendo as circunstâncias: 15ª 
(casa da vítima), 19ª (noite) e 23ª (superioridade em razão da 
arma), todas do art° 34° do Código Penal.  
 
A seu favor militam as circunstâncias atenuantes: 
1ª(delinquente primário), 9ª (confissão dos factos) e 23ª (humilde 
condição sócio económica e cultural (iletrado), do art. 39° do 
aludido diploma legal.  
 
Pelo exposto, o Tribunal julga procedente porque provada a 
douta acusação pública formulada contra o réu Mutenha 
Mumbelo, com outros sinais de identificação nos autos e, em 
nome do povo angolano decide condená-lo na pena de 17 
(dezassete) anos de prisão maior fixa, em kz75.000,00, de taxa 
de justiça e em kz 3.000,00 de emolumentos a favor do seu 
defensor oficioso.  
 
Mais vai condenado na indemnização de kz 1.000.000,00 (um 
milhão de kwanzas) a favor dos parentes da vítima que se 
julgarem com direito a ela ... ".  
 
Decidindo.  
 
Dos factos.  
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No dia e mês não concretamente determinados, do ano de 2004, na 
aldeia de Mahengue, Mukulo, comuna do Humbe, Município de 
Ombadja, o arguido cobrou à vítima uma garrafa de bebida do tipo 
aguardente denominado rafaet;  
 
Depois de uma violenta discussão, o arguido empunhando uma faca 
que trazia à cintura atingiu a vítima na região costo-ilíaca, causando-
lhe lesões que lhe determinaram morte imediata, fls 16 dos autos.  
 
O arguido ao actuar do modo descrito quis tirar a vida da vítima.  
 
O arguido agiu deliberada, livre e conscientemente sabendo que a 
sua conduta era punida por lei.  
 
Depois do sucedido, o arguido meteu-se em fuga para o território 
Namibiano, onde permaneceu sensivelmente seis anos, vindo a 
regressar ao país apenas em 2012,  tendo procurado nova residência 
no Município de Namakunde onde foi detido no dia 26 de Outubro de 
2012 depois de diligências realizadas pelos familiares da vítima.  
 
O cadáver não foi examinado nem autopsiado, apenas se juntou o 
auto de ocorrência de óbito nº 1 ACH, datado de 03 de Janeiro de 
2013, fls. 21 dos autos.  
 
O arguido não tem antecedentes criminais.  
 
Confessou os factos e é de humilde condição social e económica.  
 
Motivação da decisão de facto  
 
A decisão do Tribunal teve por base a confissão do arguido e demais 
elementos de prova, como a certidão de óbito, que sustentam as 
declarações do arguido.  
 
Da lndemnização.  
 
Nos termos do art. 483º do C. Civil, aquele que com dolo ou mera 
culpa violar o direito de alguém constitui-se na obrigação de 
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indemnizar verificado o respetivo nexo de causalidade que aqui é 
indiscutível.  
 
Tendo em conta a idade da vítima e sobretudo a desvalorização da 
moeda entendemos que a indemnização a arbitrar deve ser de 
2.000.000,00 Kzs.  
 
Decisão.  
 
Pelo exposto, os Juízes que compõem esta Câmara Criminal, 
decidem: 
 

1. Confirmar a decisão recorrida, excepto a indemnização 
que se fixa em KZ 2.000.000,00 (dois milhões de Kwanzas) 

2. Declarar perdoada ¼ da pena aplicada, nos termos do nº 1, 
do art. 2º da Lei 11/16 de 12 de Agosto 
Boletim no Registo Criminal 
Notifique 
 
Luanda, 18 de Julho de 2018 
 
José Martinho Nunes 
Daniel Modesto Geraldes 
Domingos Mesquita 
 
 

 
 
 
 
  
 


