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2ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL 

ACÓRDÃO 

Proc. N° 14625 

Réu: NELSON GOMES FILHO 

Acordam em nome do povo:  

I - Relatório 

Na 5ª Secção do Tribunal de Provincial de Luanda, mediante querela 

do Digno Magistrado do Ministério Público, foi pronunciado, como 

autor material do crime de Homicídio frustrado, previsto e punível 

pelo artigo 350.º, conjugado com o artigo 10° do Código Penal, e dois 

crimes de Roubo qualificado, previsto e punível pelo artigo 435° nº 

2 do Código Penal, com a nova redacção dada pelo artigo 7° da Lei 

nº 8/85 de 10 de Setembro, o réu: 

Nelson Gomes Filho t.c.p "Sereno Folha", solteiro, de 20 anos de 

idade, nascido a 19 de Abril de 1988, serralheiro, filho de Graciano 

Jamba e filho de Ana Gomes, natural de Luanda, residente no Bairro 

Morro Bento, 21 de Janeiro, casa nº 36. 

Realizado o julgamento e respondidos os quesitos, por acórdão de 

23 de Janeiro de 2013, foi a acusação julgada procedente porque 

provada e, em consequência, o réu condenado nas seguintes penas: 

- 14 (catorze) anos de prisão maior e Kz 25.000,00 (vinte e cinco 

mil Kwanzas) de multa: 
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- kz. 60.000,00 (sessenta mil kwanzas) de taxa de justiça: 

- kz. 2.500,00 (dois mil e quinhentos kwanzas) de emolumentos 

ao defensor oficioso. 

- Fica o réu constituído na obrigação de prestar aos cidadãos 

António João Lopes e Josefa João Gaspar, as indemnizações 

referentes ao custo dos telemóveis, em montante a apurar em 

execução de sentença. 

Desta decisão, interpôs recurso o Ministério Público, por imperativo 

legal, nos termos dos artigos 473º e 647º nº2, § 1 parágrafo, do 

Código de Processo Penal, conclusões: 

" ( ... ) Sendo que a justiça constitui a premissa básica de 

qualquer decisão judicial, que esta reapreciação das matérias de 

facto e de direito não perca de vista este desígnio, pois para isso 

aponta o espírito da nossa Constituição só assim se atingirá a 

verdadeira “ratio" da lei § se resolverá condignamente o caso 

concreto. 

A finalidade supra enunciada só será atingida, por intermédio de 

uma constante e atenta vigilância ou fiscalização do Tribunal 

Supremo para que erros sejam corrigidos e desvios à lei sejam, 

ao máximo, evitados. 

Finalmente, embora não estejamos num sistema em que a regra 

do precedente é determinante, a uniformização da 

Jurisprudência é indispensável em matéria criminal, pois 

permite fixar critérios na aplicação das penas pelos tribunais 

inferiores, o que só abona a justiça. " 
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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: 

"Contra o ora coarguido Augusto Garcia "omimd" não foi 

apurada matéria suficiente da sua participação nos crimes em 

apreço, pelo que o Ministério Público deveria abster-se de o 

acusar, sendo que erradamente o Meritíssimo Juiz a quo não se 

dignou pronunciar-se sobre o mesmo. 

Importante ainda, chamar atenção, que o Ministério Público na 

sua douta acusação omitiu incompreensivelmente factos 

respeitantes a diversos crimes perseguidos na instrução 

preparatória ressalvados na pronúncia. 

A matéria quesitada, na verdade, não foi discutida na audiência 

de julgamento no qual apenas foi interrogado o réu, não tendo 

esse esclarecimento dos factos, nos termos em que foram 

dados como provados nos quesitos. 

Não se procedeu à leitura de depoimentos ou declaração de 

pessoas que não estiveram presentes na sessão de julgamento 

em desabono do artigo 8° nº 3 da Lei nº 20/88, de 31 de 

Dezembro, conjugado com o artigo 465º do C.P.P. 

Por outro lado, não foram dactilografados os textos, da 

pronúncia, dos quesitos e do acórdão, que atendendo a 

caligrafia relativamente ilegível, oferecem dificuldade de leitura. 

 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

4 
 

Pelo exposto, me parece que as irregularidades aqui apontadas 

não facilitaram o apuramento dos factos contra o réu, pelo que 

determinam a anulação do acto em apreço." 

 

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. 

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, apesar de 

não estar obrigado, foram apresentadas alegações e conclusões (Ex 

vi do art.690.° nº 5 do C.P. Civil). 

Porém, o referido recurso não obedece aos requisitos impostos pelo 

art. 690º do Código de Processo Penal, pelo que deveria ter sido 

objecto de um despacho de aperfeiçoamento e, por lapso, não foi.  
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No entanto, para não penalizarmos o recorrente, teremos de extrair 

das suas alegações as questões que pretende ver decididas no 

âmbito deste recurso. 

Assim, uma leitura atenta das mesmas, permite-nos concluir que o 

recorrente pretende a reapreciação da matéria de facto e de direito. 

Decidindo. 

II. 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-ldentificação completa do Réu; 

2-lndicação dos factos de que é acusado; 
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3-0s 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. 

Ora, no caso em análise, o Tribunal "a quo", na parte respeitante aos 

factos dados como provados, usa uma linguagem escrita muito 

pouco cuidada, alonga demasiado as questões sem qualquer 

interesse para a decisão, não descreve a matéria obedecendo a uma 

ordem cronológica, e não identifica os factos integrantes do elemento 

subjectivo, ou seja, a intenção do Réu ao agir de tal forma, o que 

caracteriza o dolo em qualquer das suas modalidades. 

A motivação da decisão de facto não foi feita. 

Todas as decisões dos juízes devem ser fundamentadas e, nessa 

medida, a sentença é omissa, não há qualquer referência aos 

elementos a que o julgador atendeu no seu processo de convicção 

para chegar àquela conclusão. 

O enquadramento não está suficientemente fundamentado. 

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

e sustenta fazendo apenas referência às circunstâncias agravantes 

e atenuantes sem atender ao disposto pelo artigo 84° do Código 

Penal. 
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Tecidas estas considerações gerais do ponto de vista técnico, 

passemos agora à análise do objecto do Recurso. 

 

Por nos parecer relevante, fazemos a transcrição da decisão 

recorrida: 

"O tribunal dá como provado o seguinte: o réu é pessoa 

propensa à prática de assalto à mão armada, pois, mostram os 

autos, que esteve preso durante seis meses, antes da sua 

detenção pelos factos reportados nos autos e, habitualmente 

congregava com amigos apenas identificados por "GOGORO" e 

"LAS DROGAS" para tais fins. 

Na senda da sua actividade criminosa, a hora imprecisa da noite 

do dia 2 de Julho de 2008, o réu estava munido da espingarda 

automática de marca AKM nº 36136 e acompanhado dos dois 

amigos, entraram em alguns becos localizados no bairro Morro 

Bento área que dominava, por já ali ter vivido e ser conhecido, 

com vista a praticarem assaltos. 

Pouco depois, ou seja, cerca das 21h45m, entraram no beco que 

dava acesso às residências dos cidadãos Augusto Garcia, 

António João Lopes, Simão Jamba Issai e Josefa João Gaspar. 

Estando por ali de passagem o cidadão António João topes que 

falava ao telefone, foi o mesmo surpreendido pelos três, que 

recorrendo a arma que estava em posse do réu, ameaçaram-no 
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e arrebataram-lhe o telemóvel, produzindo, sequencialmente, 

alguns disparos para que não reagisse. 

Permanecendo no beco, aproximaram-se da residência do 

cidadão Augusto Garcia que batia à porta para entrar. 

Avulta que, na ocasião o referido cidadão tinha por perto a 

cidadã Josefa João Gaspar que parado mesmo se dirigiu para 

adquirir um refrigerante. 

Afastando-se do sítio onde se encontrava para fazer um 

telefonema, a cidadã em tópico foi envolvida pelos três, que sob 

pressão da arma,  lhe retiraram o telemóvel. 

Apercebendo-se da ocorrência o cidadão Augusto Garcia 

interpôs-se em defesa da lesada, lançando-se contra o réu para 

retirar-lhe a arma, o que à partida não conseguiu. 

Os disparos produzidos pelo réu no momento em que subtraiam 

o telemóvel chamaram atenção do cidadão Simão Jamba Issai, 

que vivendo ali próximo muniu-se de uma arma que tinha em 

casa, e saiu para o beco com vista a inteirar-se do que se 

passava. 

Estando em curso a disputa pela posse de arma entre o cidadão 

Augusto Garcia e o réu, este ao aperceber-se da aproximação do 

cidadão Simão Jamba Issai, produziu um disparo contra o 

mesmo, atingiu-o na região peitoral direita, saindo o projéctil na 

região supra clavicular esquerda. 
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O cidadão Augusto Garcia levou de vencido o réu, ficando em 

posse da arma, aproveitando este para pôr-se em fuga, o mesmo 

sucedendo aos seus acompanhantes. 

O cidadão Simão Jamba Issai foi levado para a clínica Multiperfil, 

onde recebeu tratamento, mas ficou com cicatrizes 

hipercrómicas, normotróficas na região mamária direita, 

registando-se no quadrante inferior lateral (ferida de entrada do 

projéctil) e cicatrizes hipercrómicas, hipertróficas na região 

supra clavicular esquerda (ferida de saída do projéctil) conforme 

autos de exame directo constitutivo de fls. 29 dos autos. 

Os telemóveis não foram avaliados e também não foram 

recuperados. 

Agravação: - 5° (ter sido cometido o crime com ameaças), 19° 

(ter sido cometido o crime de noite) e 34° (acumulação de 

infracção) do artigo 34° do código Penal. 

Atenuantes: 1ª(Ausência de antecedentes criminais), 9ª 

(confissão parcial) e 23ª (O réu é de condição social humilde) 

todas do artigo 39° do Código Penal, todas de carácter geral. 

À data da perpetração dos crimes o réu contava 20 anos de 

idade, pelo que, beneficia ainda da circunstância atenuante 

modificativa da pena prevista no artigo 107° do Código Penal. 

Os crimes com destaque para os "Roubos" foram praticados 

mediante concerto, no mesmo espaço de tempo e lugar e estão 

previstos e são puníveis pelo mesmo preceito, termos em que 

se enquadra a conduta do réu na figura do crime continuado. 
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Embora não tenha sido o réu indicado também pelo crime de 

"PORTE E USO ILEGAL DE ARMA DE FOGO", no despacho de 

pronúncia, certo é que, na narração dos factos atenuantes ao 

referido despacho, há referência expressa ao recurso a arma de 

fogo na execução dos crimes, pelo que, entende o tribunal ser 

extensivo ao réu a incriminação autónoma por tal delito. 

Assim, nos termos do artigo 447º do Código de Processo Penal 

é alargada a incriminação do réu para o crime em referência. 

Por todo o exposto ACORDAM os juízes de 1º Secção da sala 

dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda reunidos 

em conferência em dar como procedente porque provado a 

douta acusação formada contra o réu NELSON GOMES FILHO 

também conhecido por "SERENO OU FOLHA" suficientemente 

identificado nos autos e condená-lo como coautor de um crime 

continuado de “Roubo Qualificado”, previsto e punível nos 

termos do artigo 435 nº2 do código penal com a redacção dada 

pelo artigo 7° da lei n 8/85 de 10 de Setembro, na pena parcelar 

de 10 (Dez) anos de prisão maior pelo benefício da circunstância 

atenuante modificativa da pena prevista no artigo 107° do 

mesmo código. 

Como coautor de um crime de “Homicídio Frustrado”, previsto 

nos termos dos artigos 350º e 10° e punível nos termos do artigo 

104°, nº 1 do Código Penal, na pena parcelar de 12 (Doze) anos 

de prisão maior. 
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Como coautor de um crime de “porte e uso ilegal de arma de 

fogo" previsto nos termos do artigo 9° e punível nos termos do 

artigo 123º do diploma Legislativo 3778 de 22 de Novembro de 

1967, na pena parcelar de (um) ano de prisão e kz 25.000.00 de 

multa. 

Feito o cúmulo jurídico vai o réu condenado na pena única de 14 

(catorze) anos de prisão maior e kz 25.000.00 de multa. 

-Pagamento de kz 60.000,00 de taxa de justiça. 

-Pagamento de kz 2.500,00 de emolumentos ao defensor 

oficioso. 

Fica o réu constituído na obrigação de prestar aos cidadãos 

António João Lopes e Josefa João Gaspar as indemnizações 

referentes ao custo dos seus telemóveis, em montante a apurar 

em execução de Sentença. 

Da falta de fundamentação de facto e de direito (art.668°, alínea 

b) do C.P.Civil. 

Quanto à falta de fundamentação de facto, importa referir que, neste 

concreto, não é feita qualquer referência ao elemento subjectivo, ou 

seja, o julgador descreve os factos dados como provados sem fazer 

mencionar os elementos relevantes para a qualificação do crime e, 

principalmente, aqueles que consubstanciam o dolo em qualquer das 

suas modalidades. 

Relativamente à falta de fundamentação de direito, cumpre referir 

que as decisões dos Tribunais devem ser fundamentadas com a 
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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. 

Não é feito o enquadramento, de forma a subsumir a conduta do Réu 

no tipo de crime nem é feito o cálculo da medida da pena com base 

nos elementos a serem considerados nos termos do artigo 84º do 

Código Penal. 

Como tal, resulta claro face ao exposto que o Tribunal não cumpriu 

estes deveres, quer de fundamentação de facto como 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 
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daqueles factos serem 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 caso, deve constar dos factos provados, depois da conduta do 

Réu quanto ao crime de Roubo qualificado: 

O Réu e os seus comparsas, prófugos, ao subtraírem os telemóveis 

das vítimas, servindo-se de uma arma de fogo para as intimidar, 

quiseram integrar os objectos nos seus respectivos patrimónios, com 

intenção de os fazerem seus, contra a vontade dos seus 

proprietários. 

Deverá constar logo depois da conduta do Réu, quanto ao crime de 

Homicídio Frustrado: 

O Réu, ao disparar contra a vítima, atingindo-o na região peitoral 

direita, quis retirar-lhe a vida, sendo que só não ocorreu o resultado 

morte, apenas por razões alheias à sua vontade. 

Em ambas as situações agiu deliberada, livre e conscientemente, 

sabendo que a sua conduta era proibida por lei. 
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O Réu tinha 20 anos à data em que praticou os factos. 

Confessa parcialmente a prática dos factos.  

É de humilde condição social e económica. 

Esteve preso durante 6 meses na Comarca de Luanda pelo crime de 

ofensas corporais. 

Não ficaram factos por provar. 

 

Motivação da decisão. 

O Tribunal fundou a sua convicção essencialmente nos depoimentos 

prestados em fase de instrução, quer dos ofendidos, que identificam 

o Réu como sendo o autor do crime, sem quaisquer dúvidas ou 

hesitações, quer pelas declarações do próprio Réu, que assumiu a 

prática de todos os factos, confirmando a versão já apresentada 

pelos ofendidos. 

Foram valoradas as declarações prestadas em fase de instrução pois 

os factos apresentados pelo Réu são conformes aos que apresentam 

os ofendidos e, além do mais, é certo que o estabelecimento prisional 

é uma escola e, tendo sido julgado 5 anos após a sua detenção, só 

podia procurar apresentar uma versão que o ilibasse da culpa. 

 

Enquadramento Jurídico-Penal 

Os factos dados como provados subsumem os elementos 

constitutivos do tipo legal de crime imputado ao réu - um crime de 
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roubo concorrendo com homicídio frustrado na medida em que 

sempre com o uso de uma arma, retirou aos ofendidos, contra a 

vontade destes, bens que quis fazer seus e disparou contra o 

ofendido Simão Jamba Issai, com a intenção de provocar a sua 

morte, o que só não ocorreu por razões alheias à sua vontade. 

Incorreu também, como coautor de um crime de "porte e uso ilegal 

de arma de fogo", previsto nos termos do artigo 9° e punível nos 

termos do artigo 123° do diploma Legislativo 3778 de 22 de 

Novembro de 1967. No entanto, por se encontrar amnistiado, não 

poderá ser condenado pelo mesmo. 

O Réu tinha 20 anos à data em que praticou os crimes, pelo que 

beneficia da atenuação prevista no artigo 107° do Código Penal. 

Por outro lado, considerando não tanto o especial valor das 

circunstâncias atenuantes, porque nenhuma delas assume esse 

relevo para acto tão ignóbil, entendemos, que além da atenuação que 

já se prevê em função da idade do Réu, deve igualmente lançar-se 

mão da atenuação extraordinária prevista no art.º 94° do C. Penal. 

Isto porque, por muito grave que seja o comportamento do Réu e, 

disso não temos dúvidas, não podemos ignorar que a moldura penal 

imposta ao crime em análise é igual à do crime de homicídio 

qualificado e maior que a do homicídio simples. 

Ora, face à actual CRA onde o valor vida assume a relevância que 

sempre deveria ter tido e muito superior aos bens patrimoniais e à 

própria liberdade, apesar de, sublinharmos, que se trata de 

comportamento muito censurável e revelador de desrespeito pelos 
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princípios e valores que devem presidir na vida em sociedade, deve 

fazer-se uma interpretação correctiva e actualista daquele diploma 

de forma a adequá-lo à nossa Lei fundamental. 

 

Da medida da pena. 

O tribunal de 1ª instância, trazendo à colação a atenuante do art.º 

107º, graduou a pena concreta em 14 anos de prisão. 

O M.P., junto deste Tribunal, é pela anulação do julgamento em 

primeira instância uma vez que a prova produzida em sede de 

audiência e julgamento baseou-se somente no interrogatório do Réu, 

que contradiz tudo o que havia declarado em fase de instrução. Não 

foram reproduzidas as declarações das pessoas que não estiveram 

presentes na sessão de julgamento e sequer foram dactilografados 

os textos da pronúncia e do acórdão. 

Ainda que realmente assista a razão ao Digno representante do M.P., 

a verdade é que o Réu já cumpriu 10 anos da pena imposta pela 

decisão recorrida, pelo que, não seria favorável que se anulasse o 

julgamento para se remarcar nova data, até mesmo, porque feita a 

análise dos autos, se pode concluir que foi de facto o autor material 

dos crimes de que vem acusado. 

Assim, tendo em conta a idade do Réu, 20 anos, à data em que 

praticou os crimes, nos termos do artigo 107º do Código Penal, não 

lhe poderá ser aplicada uma pena superior à de 12 a 16 anos de 

prisão maior. 
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Por outro lado, face à CRA que assenta num direito processual penal 

mais ressocializador que sancionatório, obriga a uma interpretação 

actualista e correctiva do "velho" C. Penal em vigor desde o regime 

ditatorial muito severo e desrespeitador dos mais elementares 

direitos humanos. Com efeito, isso é notório, na severidade de penas 

impostas aos crimes de natureza patrimonial, como o caso dos autos, 

colocados quase no patamar dos crimes contra a vida. 

Um mínimo legal de 20 anos para o crime de roubo é, 

manifestamente exagerado, em abstracto. E, no concreto, 

considerando a intensidade da violência que teve consequências 

físicas e o facto de o objeto ter sido entregue à ofendida pelo que 

somos do entendimento que se tratam de atenuantes que pelo relevo 

e, sobretudo, para se dizer o direito e fazer justiça mais de acordo 

com os princípios e valores que emanam da CRA, justificam que se 

lance mão da tal atenuação especial da pena previsto no art. 94.° do 

C. Penal que manda substituir as penas mais graves pelas menos 

graves. 

Finalmente, olhando ainda aos elementos que deve ter-se em conta 

na determinação da medida da pena, designadamente, o grau de 

ilicitude e culpa, o dolo directo, as razões de prevenção geral e 

especial, a personalidade do agente, julgamos a pena de 11 anos de 

prisão para o crime de roubo qualificado art.435°, nº2, e pelo crime 

de roubo concorrendo com homicídio frustrado (arts. 435°, 10° e 105° 

do C. Penal) na pena de 15 anos. 
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III. Da indemnização. 

Nos termos do art.º 483.° do C. Civil aquele que com dolo ou mera 

culpa violar o direito de alguém constitui-se na obrigação de 

indemnizar verificado o respectivo nexo de causalidade que aqui é 

indiscutível. 

Condenamos também o Réu no pagamento de uma indemnização, 

no valor de Kz 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil Kwanzas) 

a favor do ofendido Simão Jamba Issai. 

 

III. Decisão: 

 

Pelo exposto, os Juízes que constituem esta Câmara Criminal 

decidem: 

1. Alterar a decisão sendo o Réu condenado pela prática do crime de roubo 

qualificado ( art. 435º, nº2) na pena de 11 (onze) anos de prisão maior e 

pelo crime de roubo concorrendo com homicídio frustrado (art.435º, 10º e 

105º do C..Penal) a 15 (quinze) anos de prisão maior, feito o cúmulo 

jurídico vai condenado na pena única de 14 (catorze) anos de prisão maior, 

em KZ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil) a favor do ofendido 

Simão Pumba Issai . 

Confirma-se, no mais, o decidido com excepção da pena de multa que se 

fixa, em KZ 25 000,00. 
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Declara-se perdoada ¼ da pena, nos termos do nº 1, do art.2º da Lei 

11/16 de 12 de Agosto . 

Boletim ao Registo Criminal. 

Notifique 

Luanda, 19-06-2018, digo 21-06-2018 

José Martinho Nunes 

João da Cruz Pitra 

Norberto Sodré João 

 

  

  

 

 


