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2ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC.N.º 156 

RÉU: Luís LOURENÇO VEMBA 

Acordam em nome do povo: 

l-RELATÓRIO 

No Tribunal Provincial de Luanda, 14ª Secção, mediante querela do 
Digno Magistrado do Ministério Público, foi pronunciado, como autor 
material do crime de Roubo qualificado, previsto e punível pelo 
artigo 435 nº 2 do Código Penal, o réu: 

Luís Lourenço Vemba, solteiro, de 34 anos de idade, nascido em 01 
de  Setembro de 1980, técnico de petróleo, natural de Soyo - Zaire, 
filho de André Lourenço e de Albertina Vemba, residente antes de 
preso no bairro Futungo, rua Pedro de Castro Vandunem Loy, casa 
s/n.Q. 

Realizado o julgamento e respondidos os quesitos, por acórdão de 
22 de Julho de 2016, foi a acusação julgada procedente porque 
provada e, sendo usado o artigo 94.º nº 1 C.Penal, em consequência, 
o réu condenado nos seguintes termos: 

- 8 (oito) anos de prisão maior; 

- kz. 50.000;00 (cinquenta mil Kwanzas) de taxa de justiça; 

- kz. 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil kwanzas} a título de 
indemnização ao ofendido. 

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 está isento de 
apresentar alegações e conclusões. 
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Subidos os autos nesta instância, foram os autos com vista ao 
Digníssimo Ministério Público, junto deste Tribunal, que emitiu o 
douto parecer que se transcreve: 

«Os factos apurados e descritos no acórdão recorrido, 
constituem prova abundante de o réu Luís Vemba ter conluiado 
com demais meliantes na prática do crime. 

Contra o réu são dadas como assentes as seguintes agravantes: 

7ª (pactuado entre mais de duas pessoas), 10ª (ter sido cometido 
por duas ou mais pessoas), l8ª (casa do ofendido) e 19ª (noite) 
todas do art.34º Código Penal. 

Pelo exposto, somos pela elevação da pena.» 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

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 pelo Ministério 
Público por imperativo legal e, nessa conformidade, não está 
obrigado a apresentar alegações, nem conclusões (Ex vi do art. 690º 
do C.P. Civil), pelo que, tem este Tribunal maior amplitude na 
determinação das questões a conhecer. 

Os meliantes atacaram imediatamente o ofendido e os seus 
convivas, aos quais amarraram os membros superiores e inferiores 
e amordaçaram com fita adesiva. 
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Rendidos o ofendido e os seus convivas, os meliantes invadiram o 
quarto do lesado e aí subtraíram uma mala contendo a quantia 
monetária de AKZ 1.200.000.00 (um milhão e duzentos mil 
Kwanzas). 

Sequencialmente fizeram minuciosa revista ao ofendido e aos seus 
convivas, aos quais subtraíram valores monetários, não 
quantificados, e  dezoito telemóveis. 

O grupo, antes da retirada da casa do ofendido, lançou mãos a um 
computador portátil de marca Lenovo e a uma viatura de marca 
Toyota, modelo  Hilux, de cor branca, com a matrícula LD-97-82-CC, 
que o ofendido estacionara no quintal que partilhava com os seus 
vizinhos, e os levou consigo. 

Perante a presença de forasteiros no quintal que o ofendido 
partilhava com os vizinhos, os cães ladraram ininterruptamente. O 
latir dos cães e o barulho provindo da casa do ofendido 
interromperam o sono à declarante MariquinhaTeresa Sabino que, 
por sua vez, despertou e colocou-se discretamente à berma da janela 
do seu quarto, para espreitar o quintal.  

Não tardou, a declarante Mariquinha Teresa Sabino avistou um 
indivíduo grande, que trajava camisola do tipo Lacoste, de cor azul, 
embarcando na viatura do ofendido e a remove-la do quintal para a 
rua. 

Passados cerca de dois minutos a declarante Mariquinha Teresa 
Sabino telefonou ao réu e perguntou-lhe se ele também estava ao 
corrente dos movimentos estranhos no quintal que partilhava com os 
vizinhos. Por sua vez, o réu garantiu-lhe que não se apercebeu de 
nada. Passado pouco tempo, a declarante Mariquinha Teresa 
Sabino tornou a ver o mesmo indivíduo saindo da rua, abrindo a 
porta e retornando ao referido quintal. 

Quando o indivíduo se aproximou da janela onde ela espreitava 
discretamente o quintal, eis o seu ex-patrão, vizinho e réu Luís 
Lourenço Vemba, ao qual reconheceu perfeita e facilmente porque 
o conhecia bem. Depois de o réu ter permanecido alguns minutos a 
rondar pelo quintal, a declarante Mariquinha Teresa Sabino viu-o 
sair, de volta, para a rua e a dirigir-se ao local onde deixara o veículo 
do ofendido e, posteriormente, perdeu-o de vista. 
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Passado pouco tempo, o réu por sua própria iniciativa telefonou à 
referida declarante, à qual alegou que ele tinha sido feito refém e 
abandonado no bairro Talatona, pelos indivíduos que assaltaram o 
vizinho. Contudo, não foi maltratado nem despojado do seu 
telemóvel. 

O réu defendeu-se, alegando que foi feito refém e levado ao bairro 
Talatona, por marginais, quando patrulhava o quintal a que os autos 
se reportam, na sequência do telefonema da declarante Mariquinha 
Teresa Sabino, depois de lhe responder que não viu nem ouviu nada 
de anormal. 

Continuou, dizendo que foi surpreendido e atacado por um grupo de 
indivíduos que o levou à força do quintal da sua casa para uma das 
ruas do bairro Talatona, onde o abandonou com o seu telemóvel. 

Chamada a ofendida, em audiência de discussão e julgamento, para 
se pronunciar sobre a versão apresentada pelo réu, a declarante 
Mariquinha Teresa Sabino não compareceu ao Tribunal, apesar do 
esforço do oficial de diligência. Os parentes da mesma informaram 
que a declarante se deslocara a Ndalatando, em gozo de férias 
escolares e, até aqui, não retornou à procedência. Entretanto, como 
a informação dos parentes da aludida declarante não era 
convincente, o tribunal emitiu mandado de comparência sob 
custódia. Tal mandado não surtiu efeito, porquanto a polícia foi 
incapaz de trazê-la, ao Tribunal, sob custódia. 

Em observância ao preceituado nos artigos 422º §3, 439º e 465º, 
todos do C.P.P, procedeu-se à leitura das declarações prestadas 
pela referida declarante durante a instrução preparatória, mas a 
controvérsia mantém- se até aqui. 

O facto de a declarante Mariquinha Teresa Sabino conhecer 
perfeitamente o réu, como vizinho e seu patrão, ver em momentos 
distintos e em circunstâncias de modo distintas o seu vizinho e ex-
patrão Luís Lourenço Vemba, com as mesmas vestes, antes, 
durante e depois do assalto e manter coerência nas declarações 
prestadas, em circunstâncias de tempo e de lugar distintas, durante 
a fase de instrução preparatória, a coincidência, em parte, existente 
entre as declarações do réu e da ofendida, este Tribunal dá como 
certo, que o réu integrou o grupo que assaltou o ofendido. 
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Ora, à luz da experiência da vida, os assaltantes nunca deixam as 
suas vítimas com os telemóveis ou outros meios de comunicação. 

Com a conduta descrita, o réu cometeu um crime de ROUBO 
QUALIFICADO p. p. pelo art.435º nº 2 do C. Penal. 

Contra o réu não militam circunstâncias que agravam a sua 
responsabilidade criminal, aqui atenuada pelas circunstâncias: 
1ª(ausência de antecedentes) e 19ª (natureza reparável e patrimonial 
do dano), ambas do artº39º do C. Penal. 

Pelo exposto, os juízes da 14ª Secção Criminal do Tribunal Provincial 
de Luanda, reunidos em conferência, ACORDAM EM NOME DO 
POVO, em dar como procedente, porque provada, a douta acusação 
e, 

- Condenar o réu Luís Lourenço Vemba, suficientemente 
identificado nos autos, na pena de 8 (oito) anos de prisão maior, 
usada que foi a faculdade de atenuação extraordinária prevista pelo 
art.94º nº1 do C. Penal devido à natureza reparável e patrimonial do 
dano assim como à ausência de antecedentes. 

- Também vai condenado a pagar cinquenta mil kwanzas de taxa de 
justiça e um milhão e duzentos mil kwanzas e tudo quanto foi 
liquidado em processo de execução de indemnização ao ofendido. 

Estes os factos. 

II. Questão Prévia. 

Antes de nos pronunciarmos sobre o objecto do presente 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 devem ser proferidas. 

Quanto ao acórdão proferido pelo Tribunal da Primeira Instância, não 
podemos deixar de observar que a estrutura externa utilizada na 
elaboração da sentença não obedece à ordem prevista no art. 450º 
do CPP, constituindo desta forma um erro in procedendo, 
marginalizando as normas processuais em vigor, cuja contenda pode 
pôr em causa a justeza da decisão mas, tendo em conta que estamos 
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num sistema jurídico em formação e por questões pedagógicas deve 
ser evitado. 

Os requisitos da sentença condenatória são nos termos do aludido 
dispositivo: 

1º. A identificação completa do Réu; 

2º. A indicação dos factos de que é acusado; 

3º. Os factos que se julgarem provados, distinguindo os que 
constituem a infracção dos que são circunstâncias agravantes ou 
atenuantes; 

4º. A citação da Lei penal aplicável; 

5º. A condenação na pena aplicada, indemnização por perdas e 
danos e imposto de justiça; 

6º. A ordem de remessa do respectivo boletim para o registo criminal; 

7º. A data e assinatura dos juízes. 

Por outro lado, todas as decisões dos juízes devem ser 
fundamentadas e, nessa medida, a sentença ou acórdão carece 
dessa informação e melhor explicitação, quer quanto à convicção do 
julgador, quer quanto à medida concreta da pena. 

Ora, no caso sub judice, o tribunal “a quo”, na parte respeitante aos 
factos dados como provados, usa uma linguagem escrita muito 
pouco cuidada, a ordem como os descreve não é cronológica, não 
descreve os factos integrantes do elemento subjectivo “o dolo“, e 
refere nas alegações de facto ambíguas questões de direito. 

O enquadramento não está suficientemente fundamentado. 

No que à determinação da medida da pena respeita, nada se explica 
e sustenta. 

Terminada a fundamentação de facto diz que a conduta integra o tipo 
de crime, sem explicar das razões e aplica as penas, sem se 
perceber a que elementos atendeu, com excepção das atenuantes e 
agravantes. 

III. Fundamentação 
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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. 

Motivação, sem prejuízo da matéria de conhecimento oficioso. 

Quando interposto pelo M.P. o Tribunal tem um poder mais amplo, 
porquanto, não está limitado às conclusões do recorrente, na medida 
em que o M.P. está dispensado de apresentar alegações e 
conclusões. 

Assim, iremos conhecer da fundamentação de facto e direito, bem 
como, da medida da pena. 

Da falta de fundamentação de facto e de direito - vícios previstos no 
art.668º do CPC. 

Para tanto, parece-nos relevante a transcrição da sentença recorrida: 

Discutida a causa em audiência de julgamento, resultou provado 
que o réu Luís Lourenço Vemba, o ofendido Trinh Van Dieu, com 
os demais sinais de identificação a fls.6, a declarante Mariquinha 
Teresa Sabino, com os demais sinais de identificação a fls.14, e 
a declarante Angelina Carlos Macedo, com os demais sinais de 
identificação a fls.22, eram vizinhos e partilhavam o mesmo 
quintal. 

O réu Luís Lourenço Vemba e a declarante Angelina Carlos 
Macedo partilhavam a mesma casa. A declarante Mariquinha 
Teresa Sabino foi trabalhadora assalariada do réu Luís Lourenço 
Vemba, logo ambos se conheciam perfeitamente. 

Porém, na madrugada do dia 23 de Janeiro de 2015, o ofendido 
Trinh Van Dieu e nove dos seus amigos e conterrâneos, não 
trazidos aos autos, entretinham-se na marquise da sua casa, 
quando, entre as vinte e três e as zero horas, aí irrompeu um 
grupo de cinco indivíduos fortemente armados com armas de 
fogo, facas e ferros não especificados. Um dos integrantes do 
grupo tinha o rosto vendado e trajava camisola de cor azul do 
tipo Lacoste. 
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Os meliantes atacaram imediatamente o ofendido e os seus 
convivas, aos quais amarraram os membros superiores e 
inferiores e amordaçaram com fita adesiva. 

Rendidos o ofendido e os seus convivas, os meliantes invadiram 
o quarto de lesado e aí subtraíram uma mala contendo a quantia 
monetária de AKZ 1.200.000.00 (um milhão e duzentos mil 
Kwanzas). 

Sequencialmente, fizeram minuciosa revista ao ofendido e aos 
seus convivas, aos quais subtraíram valores monetárias, não 
quantificados, e dezoito telemóveis. 

O grupo, antes da retirada da casa do ofendido, lançou mãos a 
um computador portátil de marca Lenovo e à viatura de marca 
Toyota, modelo Hilux, de cor branca, com a matrícula LD-97-82-
CC, que o ofendido estacionara no quintal que partilhava com 
os seus vizinhos, e os levou consigo. 

Perante a presença de forasteiros no quintal que o ofendido 
partilhava com os vizinhos, os cães ladraram ininterruptamente. 
O latir dos cães e o barulho provindo da casa do ofendido 
interromperam o sono à declarante Mariquinha Teresa Sabino 
que, por sua vez despertou e colocou-se discretamente na 
berma da janela do seu quarto, para espreitar o quintal. 

Não tardou, a declarante Mariquinha Teresa Sabino avistou um 
individuo grande, que trajava camisola do tipo Lacoste, de cor 
azul, embarcando na viatura do ofendido e a remove-la do 
quintal para a rua. 

Passado cerca de dois minutos a declarante Mariquinha Teresa 
Sabino telefonou ao réu e perguntou-lhe se ele também estava 
ao corrente dos movimentos estranhos no quintal que partilhava 
com os vizinhos. Por sua vez, o réu garantiu-lhe não se 
apercebeu de nada. Passado pouco tempo, a declarante 
Mariquinha Teresa Sabino tornou a ver o mesmo indivíduo 
saindo da rua, abrindo a porta e retornando ao referido quintal. 

Quando o indivíduo se aproximou da janela onde ela espreitava 
discretamente o quintal, eis o seu ex-patrão, vizinho e réu Luís 
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Lourenço Vemba, ao qual reconheceu perfeita e facilmente 
porque o conhecia bem. 

Depois de o réu ter permanecido alguns minutos a rondar pelo 
quintal, a declarante Mariquinha Teresa Sabino viu-o a sair, de 
volta, para a rua e a dirigir-se ao local onde deixara o veículo do 
ofendido e, posteriormente, perdeu-o de vista. 

Passado pouco tempo, o réu, por sua própria iniciativa, 
telefonou à referida declarante, à qual alegou que ele tinha sido 
feito refém e abandonado no bairro Talatona, pelos indivíduos 
que assaltaram o vizinho. Contudo, não foi maltratado nem 
despojado do seu telemóvel. 

O réu defendeu-se, alegando que foi feito refém e levado para o 
bairro Talatona, por marginais, quando patrulhava o quintal a 
que os autos se reportam, na sequência do telefonema da 
declarante Mariquinha Teresa Sabino, depois de lhe responder 
que não viu nem ouviu nada de anormal. 

Continuou, dizendo que foi surpreendido e atacado por um 
grupo de indivíduos que o levou à força do quintal da sua casa 
para uma das ruas do bairro Talatona, onde o abandonou com o 
seu telemóvel. 

Chamada a ofendida, em audiência de discussão e julgamento, 
para se pronunciar sobre a versão apresentada pelo réu, a 
declarante Mariquinha Teresa Sabino não compareceu ao 
Tribunal, apesar do esforço do oficial de diligência. Os parentes 
da mesma informaram que a declarante se deslocara-se a 
Ndalatando, em gozo de férias escolares e, até aqui, não 
retomou a procedência. Entretanto, como a informação dos 
parentes da aludida declarante não era convincente, o Tribunal 
emitiu mandado de comparência sob custódia. Tal mandado não 
surtiu efeito, porquanto a polícia foi incapaz de trazê-la, ao 
Tribunal, sob custódia. 

Em observância ao preceituado nos artigos 422º §3, 439º e 465º, 
todos do C.P.P, procedeu-se à leitura das declarações prestadas 
pela referida declarante durante a instrução preparatória, mas a 
controvérsia mantém-se até aqui. 
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O facto de a declarante Mariquinha Teresa Sabino conhecer 
perfeitamente o réu, como vizinho e seu patrão. Ver em 
momentos distintos e em circunstâncias de modo distintas o 
seu vizinho e ex-patrão Luís Lourenço Vemba, com as mesmas 
vestes, antes, durante e depois do assalto. Manter coerência nas 
declarações prestados em circunstâncias de tempo e de lugar 
distintas, durante a fase de instrução preparatória. A 
coincidência, em parte, existente entre as declarações do réu e 
da ofendida, este Tribunal dá como certo, que o réu integrou o 
grupo que assaltou o ofendido. 

Ora, à luz da experiência da vida, os assaltantes nunca deixam 
as suas vítimas com os telemóveis ou outros meios de 
comunicação. 

Com a conduta descrita, o réu cometeu um crime de ROUBO 
QUALIFICADO p. p. pelo art.435º nº 2 do C. Penal. 

Contra o réu não militam circunstâncias que agravam a sua 
responsabilidade criminal, aqui atenuada pelas circunstâncias: 

1ª (ausência de antecedentes) e 19ª (natureza reparável e 
patrimonial do dano), ambas do art.39º do C. Penal. 

Pelo exposto, os juízes da 14ª Secção Criminal do Tribunal 
Provincial de Luanda, reunidos em conferência, ACORDAM EM 
NOME DO POVO, em dar como procedente porque provada a 
douta acusação e: 

- Condenar o réu Luís Lourenço Vemba, suficientemente 
identificado nos autos na pena de 8 (oito) anos de prisão maior, 
usada que foi a faculdade de atenuação extraordinária prevista 
pelo art. 94º nº1 do C. Penal devido à natureza reparável e 
patrimonial do dano assim como à ausência de antecedentes. 

Também vai condenado a pagar cinquenta mil kwanzas de taxa 
de justiça, um milhão e duzentos mil kwanzas e tudo quanto foi 
liquidado em processo de execução de indemnização ao 
ofendido. 

Existe este vício, quando a matéria de facto provada seja insuficiente 
para fundamentar a decisão de direito e quando o tribunal, podendo 
fazê-lo, não investigou toda a matéria de facto relevante, ou seja, os 
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factos dados como provados não permitem, por insuficiência, a 
aplicação do direito ao caso que foi submetido à apreciação do 
julgador. Dito de outro modo, 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. 

Neste concreto, faltam claramente os factos conducentes ao 
elemento subjectivo e a outros respeitantes à condição pessoal do 
Réu, importantes para a graduação da pena. 

Relativamente à fundamentação de direito cumpre, em termos 
gerais, 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 
convicção, porque os seus destinatários devem entender o 
respectivo conteúdo, porque só assim, poderão avaliar da bondade 
da mesma. 

Quanto à falta de motivação, diremos que a prova é apreciada 
segundo as regras da experiência e a livre convicção do julgador. 

Porém, a livre apreciação da prova não se confunde com a 
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 importância da motivação, no sentido cognoscitivo, do julgador 
explicar o seu processo de convicção, que deve observar num 
sistema jurídico democrático e de direito a formação da prova 
(legalidade). 

Na verdade, a convicção do tribunal é formada para além dos dados 
objectivos 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 
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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 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 afirmamos 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 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 assim, face ao exposto que o Tribunal não cumpriu este 
dever de fundamentação pelo que teremos de suprir essa nulidade, 
uma vez que dispomos de elementos para o fazer. 

Como também carece de fundamentação de direito na medida em 
que é completamente omissa quanto ao enquadramento, o que, 
nunca poderá ocorrer.  É dever/obrigação do julgador explicar porque 
os factos subsumem o tipo legal de crime, bem como, ser claro 
quanto aos elementos que ponderou na aplicação 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, conforme 
estipula o art.715.º do C. P. Civil. 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

13 
 

Dos factos. 

Na madrugada do dia 23 de Janeiro de 2015, o ofendido Trinh Van 
Dieu e nove dos seus amigos e conterrâneos, não trazidos aos autos, 
entretinham-se na marquise da sua casa, quando, entre as vinte e 
três e zero horas, aí irrompeu um grupo de cinco indivíduos 
fortemente armados com armas de fogo, facas e ferros não 
especificados. Um dos integrantes do grupo tinha o rosto vendado e 
trajava camisola de cor azul do tipo Lacoste. 

Os meliantes atacaram imediatamente o ofendido e os seus 
convivas, aos quais amarraram os membros superiores e inferiores 
e amordaçaram com fita adesiva. 

Rendidos o ofendido e os seus convivas, os meliantes invadiram o 
quarto do lesado e aí subtraíram uma mala contendo a quantia 
monetária de AKZ 1.200.000.00 (um milhão e duzentos mil 
Kwanzas). 

Sequencialmente, fizeram minuciosa revista ao ofendido e aos seus 
convivas, aos quais subtraíram valores monetários, não 
quantificados, e dezoito telemóveis. 

O grupo, antes da retirada da casa do ofendido, lançou mãos a um 
computador portátil de marca Lenovo e à viatura de marca Toyota, 
modelo Hilux, de cor branca, com a matrícula LD-97-82-CC, que o 
ofendido estacionara no quintal que partilhava com os seus vizinhos, 
e os levou consigo. 

Perante a presença de forasteiros no quintal que o ofendido 
partilhava com os vizinhos, os cães ladraram ininterruptamente. O 
latir dos cães e o barulho provindo da casa do ofendido 
interromperam o sono da declarante Mariquinha Teresa Sabino que, 
por sua vez despertou e colocou-se discretamente na berma da 
janela do seu quarto, para espreitar o quintal. 

Não tardou, a declarante Mariquinha Teresa Sabino avistou um 
indivíduo grande, que trajava camisola do tipo Lacoste, de cor azul, 
embarcando na viatura do ofendido e a removê-la do quintal para a 
rua. 

Passados cerca de dois minutos a declarante Mariquinha Teresa 
Sabino telefonou ao réu e perguntou-lhe se ele também estava ao 
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corrente dos movimentos estranhos no quintal que partilhavam com 
os vizinhos. Por sua vez, o réu garantiu-lhe que não se apercebeu de 
nada. Passado pouco tempo, a declarante Mariquinha Teresa Sabino 
tornou a ver o mesmo indivíduo saindo da rua, abrindo a porta e 
retornando ao referido quintal. Quando o indivíduo se aproximou da 
janela onde ela espreitava discretamente o quintal, eis o seu ex-
patrão, vizinho e réu Luís Lourenço o qual reconheceu perfeita e 
facilmente, porque o conhecia bem. 

Depois de o réu ter permanecido alguns minutos a rondar o quintal, 
a declarante Mariquinha Teresa Sabina, o viu saindo, de volta, para 
a rua e a dirigir-se ao local onde deixara o veículo do ofendido e, 
posteriormente, o perdeu de vista. 

Passado pouco tempo, o réu, por sua própria iniciativa, telefonou à 
referida declarante à qual alegou que ele tinha sido feito refém e 
abandonado no Bairro Talatona, pelos indivíduos que assaltaram o 
vizinho. Contudo, não foi maltratado nem despojado do seu 
telemóvel. 

O Réu defendeu-se, alegando que foi feito refém e levado ao bairro 
Talatona, por marginais, quando patrulhava o quintal a que os autos 
se reportam, na sequência do telefonema da declarante Mariquinha 
Teresa Sabino, depois de lhe responder que não viu nem ouviu nada 
de anormal. Continuou dizendo que foi surpreendido e atacado por 
um grupo de indivíduos que o levou à força do quintal da sua casa 
para uma das ruas do Bairro Talatona onde o abandonou com o seu 
telemóvel. 

O Réu e demais indivíduos ao subtraírem os descritos bens e valores, 
quiseram integrá-los no seu património, como efectivamente fizeram, 
usando da violência aqui materializada no uso de arma proibida. 

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

O Réu negou a prática dos factos e não se mostra arrependido. 

Não tem antecedentes criminais e é de modesta condição social e 
económica. 

Os bens subtraídos têm o valor de KZ 1.200.000. 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

15 
 

Motivação da decisão de facto 

O Réu em julgamento negou a prática dos factos, mantendo as 
declarações prestadas em fase de instrução. 

Acresce que, também, é regra escudarem-se no facto de serem 
obrigados a confessar. Porém, se nalguns casos, isso até possa ser 
verdade, na maioria não são. Por outro lado, deverão, nestes casos, 
apresentar queixa contra a autoridade que os coagiu através de 
violência verbal ou corporal, e o Réu não o fez. 

De igual modo se estranha a forma de tratamento que o Réu alega 
ter recebido dos meliantes que o raptaram, não lhe foi subtraído 
nenhum bem, nomeadamente regressou com o telemóvel e as 
chaves da sua viatura, bem não sofreu qualquer atentado à sua 
integridade física, à semelhança do ofendido e seus convivas. 

Porém, o Réu alega ter sido confundido com um dos assaltantes, 
porque, infelizmente, “há coincidências” no concernente à roupa 
usada antes, no decurso e após prática do crime 

O Tribunal não teve dúvidas em dar provados os factos constantes 
da acusação com a certeza exigida por qualquer condenação. 

A ausência de contestação torna evidente o reconhecimento tácito 
da acusação, conjugados com as regras de experiência comum, não 
deixam lugar a qualquer dúvida razoável.  

III. Enquadramento Jurídico-penal 

O Réu ao subtrair os descritos bens e valores, com intenção de os 
fazer seus, como fez, usando para o efeito de violência, aqui 
materializada no uso de uma arma de fogo, cometeu um crime de 
roubo qualificado, p.p.p. art.435º, nº2 do C.Penal. 

Com efeito, se analisarmos o tipo objectivo desta incriminação 
percebemos que a acção típica pode consistir numa subcção ou no 
constrangimento à entrega e tem de revestir uma de três 
características: 

Consubstanciar a utilização de violência contra uma pessoa; 
Consistir na utilização de ameaça com perigo eminente para a vida 
ou para a integridade física; 
Implicar a colocação da vítima na impossibilidade de resistir. 
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No caso sub judice foi empregue violência contra o ofendido e seus 
convivas, amordaçados e manietados com a impossibilidade de 
resistir, a subtracção foi conseguida através de utilização de uma 
ameaça expressa com utilização de armas de fogo e armas brancas. 
 
Ora, a ameaça e a violência tinham por efeito intimidar a vítima de 
forma a conseguir viciar a sua liberdade de determinação. A 
intimidação é o efeito psicológico causado pela utilização da ameaça.  
A ameaça pode ter lugar por palavras, por gestos, por actos 
concludentes ou por qualquer outra forma de procedimento que 
manifeste à vítima a intenção de ameaçar.  
É relevante a ameaça com meio fingidos, como a que é realizada, 
por exemplo, com pistolas ou outras armas falsas ou através da 
simulação da existência de uma arma no bolso, sendo que, no caso 
as armas eram verdadeiras.  
Porque se encontra, também, preenchido o elemento subjectivo, 
concluímos como inicialmente. 
Porque se encontra também, preenchido o elemento subjectivo, 
concluímos como inicialmente. 
Este crime é punido em abstracto com pena de prisão de 20 a 24 
anos.  
Ora, tendo em conta os princípios emanados na actual Constituição, 
mais ressocializadora que punitiva, ao invés do C. Penal em vigor, 
caduco e do tempo de uma ditadura, onde valores como a 
propriedade e vida, tinham o mesmo relevo, teremos, 
inevitavelmente, para uma melhor justiça, de proceder a uma 
interpretação actualista e correctiva do referido diploma legal.  
Considerando que a ameaça e violência sofridas pelas vítimas, não 
avultou em lesões na integridade física do ofendido, o valor dos bens 
subtraídos, a possibilidade de reparação e a recuperação parcial, 
concordamos com a decisão recorrida, ao considerar o especial valor 
das atenuantes, para beneficiar da atenuação extraordinária das 
penas, prevista no art.94.º do citado C. Penal, que viabiliza o tal 
ajustamento de normas ultrapassadas e desconformes, aos 
princípios inspiradores da lei fundamental.  
Assim, a medida da pena deve ser substituída por penas menos 
graves.  
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Da medida da pena.  
 
O tribunal de 1ª instância graduou a pena concreta em 8 anos de 
prisão.  
Como factores relevantes para a graduação da pena há que atender, 
para além, das circunstâncias atenuantes e agravantes já valoradas 
pelo tribunal "a quo" com excepção das que integram elementos do 
tipo, como acima se fez referência, há que atender, nos termos do 
art.84.º do C. Penal, ao tipo de violência (uso de uma arma de fogo), 
a ausência de lesões físicas no ofendido e valor dos objectos 
subtraídos ser reduzido.  
De igual modo a recuperação da viatura, a ausência de antecedentes  
criminais e a situação económica e social, pesam favoravelmente.  
Apontados os factores relevantes para a determinação da pena 
concreta, importa agora proceder à sua valoração à luz dos vectores 
da culpa e da prevenção.  
O grau e a forma usada para a intimidação da vítima, a natureza dos  
objectos subtraídos e a actuação conjunta do arguido com outras 
pessoas agravam a ilicitude da sua conduta, ilicitude essa que é, no 
entanto, atenuada pelo reduzido valor da coisa.  
Esse grau de ilicitude reflete-se na culpa, a qual é atenuada pelo bom 
comportamento anterior, que não oferecem preocupação em termos 
de prevenção especial.  
Porém, a ausência de confissão e arrependimento já exigem maior 
preocupação.  
A recuperação de um dos bens e a natureza reparável dos danos, 
atenuam as necessidades de pena para satisfação da prevenção 
geral.  
Tudo ponderado, entende este tribunal ser adequada a pena imposta 
pelo Tribunal recorrido.  
Procede, portanto, parcialmente, o recurso interposto pelo M.P.nos 
termos expostos. 
  
III. Decisão:  
 
Pelo exposto, os Juízes que constituem esta Câmara criminal 
decidem manter a decisão recorrida; 
Mais decidem declarar perdoada ¼ da pena, nos terms do nº 1, 
do art. 2º da Lei 11/16, de 12 de Agosto. 
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Boletim ao Registo Criminal. 
Notifique 
 
Luanda 23/08/2018 
 
José Martinho Nunes 
João da Cruz Pitra 
Norberto Sodré Jooão 
 
 
   


