
 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC. Nº. 16965  

 

ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, NA 3ªSECÇÃO DA CÂMARA  

CRIMINAL DO TRIBUNAL SUPREMO, EM NOME DO POVO:  

 

Nos autos vindos do Tribunal Provincial do Cuanza SuL, mediante 

acusação do Mº Pº, (fls. 35), foi pronunciado (fls. 45), pela prática de 

um crime de homicídio voluntário simples, p. e p. pelo art. 349°, 

do C. Penal, o réu Eduardo Manuel Soma, t.c.p. "Cabra Louca", 

solteiro, nascido em data que ignora, filho de Pedro Soma Moço e de 

Antónia Manuel, camponês, natural e residente no bairro Miséria, 

municipio da Kibala, Província do Kwanza Sul, (fls. 12).  

 

Realizado o julgamento, tendo o réu se defendido pela forma 

expressa na contestação junta aos autos pelo defensor oficioso (fls. 

53) e respondidos os quesitos que o integram (fls. 70), foi, por 

acórdão de 17 de Março de 2016 (fls. 71), a acção julgada procedente 

e provada, sendo o réu condenado na pena de 17 (dezassete) 

anos de prisão maior, no pagamento de Akz.70.000,00 (setenta 

mil Kwanzas) de taxa de justiça, Akz. 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos Kwanzas) de emolumentos ao defensor oficioso e 

Akz.1.000.000,00 (um milhão de Kwanzas),  a título de 

Indemnização aos familiares da vitima.  

Desta decisão interpôs recurso o Mº Pº (fls. 77), por imperativo legal, 

nos termos do arts.473°§ único e 647º nº2 § 1°, todos do C.P. Penal, 

não tendo, porém, apresentado alegações, o que, contudo não 

implica a deserção do recurso, porque dispensáveis, nos termos do 

art.690º, nº 5, do C.P. Civil. 
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O réu, assistido por defensor oficioso, não contra alegou. 

Nesta instância, ordenado o conhecimento do objecto do recurso e 

continuados os autos com vista ao Digníssimo Magistrado do Mº. Pº., 

emitiu este o seu douto parecer, nos seguintes termos (fls. 87): 

 "Embora o instrumento utilizado pelo réu seja idóneo a produzir 

o resultado morte, a região do corpo atingida nos parece afastar 

a ideia de que o réu quisesse tomar efectivo tal resultado. Salvo 

se tivesse conhecimentos científicos sobre medicina, para saber 

que atingindo aquele órgão do corpo causaria a morte à vítima, 

o que nos parece não ter sido o caso.  

Destarte, somos a promover a convolação do crime de 
homicídio voluntário simples, por que o réu vem condenado, 
para o crime de homicídio preterintencional, previsto e punido 
pelo § único do art.361º do Código Penal".  
 
Mostram-se colhidos os vistos legais. 

  

Decidindo. 

  

QUESTÃO PRÉVIA 

 

Para fundamentar o recurso por imperativo legal, bastará ao Mº. Pº. 

recorrente invocar o § 1°do art.647° do C. Penal, sem fazer referência 

aos nºs 1 ou 2 deste preceito, porque não devida, com remissão ao 

§ único do art.473°, do citado diploma. 

 

MATÉRIA DE FACTO 

 

Colhe-se dos autos o seguinte quadro fáctico:  

 

O réu Eduardo Manuel Soma, t.c.p "Cabra louca" e a vítima que em 

vida se chamou Fernando José, t.c.p "Fama" eram vizinhos, ambos 

residiam no bairro Miséria, município da Quibala, Província do 

Cuanza SuI.  
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No dia 30 de Outubro de 2014, por volta das 18 horas, o réu munido 

de uma faca, dirigiu-se à residência da vítima, onde a encontrou a 

lutar com alguns vizinhos, entre os quais, um cidadão apenas 

identificado por Victor, que não foi ouvido nos presentes autos. 

  

O réu resolveu apaziguar a contenda, quando foi atingido pela vítima 

com um pau na cabeça e, em reacção, desferiu um violento golpe 

com uma faca de cozinha, que atingiu a perna esquerda da vítima, 

que acabou por morrer, no mesmo instante.  

 

O corpo da vítima não foi autopsiado, porém, consta dos autos a  

declaração de óbito (fls.7) e o relatório médico (fls.8), que concluíram, 

como causa da morte, "homicídio e lesões provocadas 

intencionalmente por outro indivíduo de intervenção legal E960-

E978". 

  

A faca, instrumento do crime, foi apreendida (fls. 4) e examinada (fls. 

9) caracterizada como sendo "uma faca que mede 21 centímetros e 

19 centímetros de lâmina e fora do seu cabo".  

 

APRECIACÃO DOS FACTOS E DE DIREITO 

  

Os factos acima descritos reproduzem, no essencial, a prova vertida 

nos autos, suficiente para a responsabilização criminal do réu.  

 

Em instrução preparatória, o réu afirmou ter-se envolvido numa briga 

que não lhe dizia respeito, apenas pretendia acudir a vítima, mas ao 

empunhar a faca que levava, espetou-a no chão e mais tarde ficou a 

saber que aleijou alguém que acabou por morrer; que a sua intenção 

era apenas de acudir, nunca quis matar, pelo que estava muito 

arrependido pelo sucedido (fls.12 e 19).  

 

Já em audiência de discussão e julgamento, o réu negou ter sido ele 

quem matou a vítima, porque dirigiu-se para aquele local com intuito 

de acudir à confusão que o esposo da sua vizinha fazia com algumas 

pessoas que não conhece; que apenas se recorda ter sido atingido 
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com um pau e caído ao chão; que quando despertou estava em casa 

e depois viu o carro da polícia; que não sabe dizer quem feriu a vítima 

e a faca não era sua (vide fls. 54). 

  

O réu nega, mas todas as evidências de prova acarreada nos autos, 

apontam de forma inequívoca ter sido o réu quem espetou a faca na 

perna da vítima e uma das provas evidentes são os seus próprios 

depoimentos (fls. 19v), em que afirmou ter desferido uma facada na 

perna da vítima, contudo, apesar de assim ter agido, a região do 

corpo visada e atingida não é susceptível de produzir morte imediata, 

aliás, pelo constante nos autos, é ponto assente que acção do réu 

visava ofender corporalmente a vítima, tendo ocasionalmente 

resultado na morte desta.  

 

Sufragamos os argumentos do Digníssimo Magistrado do Mº. Pº. 

junto desta instancia, vertidos no seu douto parecer, (fls. 87), com os 

quais comungamos.  

 

Porquanto, com o comportamento acima descrito, cometeu o réu o 

crime de ofensas corporais de que resultou morte, p. e p. pelo 

art.361º § único, do C. Penal, (homicídio preterintencional), a que 

corresponde a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de prisão maior, 

convolação operada ao abrigo do art.447.° do C. P. Penal.  

  

O crime é punido com a pena abstracta inferior a 12 anos de prisão 

maior (dois a oito anos de p.m.) pelo que abrangido pela amnistia, ao 

abrigo do art.1°, nº 1 da Lei 11/16, de 12 de Agosto, Lei de Amnistia, 

não estando elencado entre as excepcões do seu art.3°.  

 

Em consequência, fica extinto o respectivo procedimento criminal, 

por força do art.125°, n.º 3, do C. Penal, sem prejuízo da acção de 

indemnização, por perdas e danos, à luz do seu § 1° e do art.5° da 

citada Lei nº 11/16. 
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