
 
TRIBUNAL SUPREMO 

2º SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL 

 

HABEAS CORPUS: nº 260  

RÉU: VALENTIM ERNESTO KAMUKINDA  

 

ACÓRDÃO 

 

ACORDAM EM NOME DO POVO:  

Acordam no Tribunal Supremo  

 

I - Relatório  

1. VALENTIM ERNESTO KAMUKINDA, arguido nos autos supra mencionados, e aí 

devidamente identificado, vem nos termos do artigo 68° da Constituição da República e 

dos artigos 315º do Código de Processo Penal, requerer HABEAS CORPUS POR 

EXCESSO DE PRISÃO PREVENTIVA nos termos e com os fundamentos que se seguem: 

  

“ (…) 

1º 

O arguido encontra-se em regime de prisão preventiva desde o pretérito dia 20 de 

Outubro de 2017, sob suspeita de ter cometido o crime de Homicídio. 

 

2º 

Volvidos que são cento e trinta e quatro (134) dias, sobre a data da sua detenção, o 

processo encontra-se ainda na fase de instrução preparatória, pois muito longe de 

se conhecer a sua decisão final, com um evidente excesso de prazo de prisão 

preventiva (artigo 68° da Constituição de Angola e artigo 40º nº1 al. a) da Lei n° 25/15 

de 18 de Setembro).  

 

3º 

 Ora, se o legislador processual penal angolano fixa prazos para o cumprimento dos 

actos processuais, nada mais coerente que o descumprimento deles, por parte do 

magistrado, deva ter também uma consequência de ordem processual, a qual no 



 
âmbito da análise, é considerar configurado a prisão ilegal, impondo a soltura do 

preso.  

 

4º 

Além disso, a liberdade física não pode se sujeitar ao capricho ou ao desleixo do 

magistrado em deixar de cumprir o acto processual no prazo determinado em lei.  

Se o detido, por força da lei, se deve submeter à enxovia, o magistrado, com maior 

razão ainda, tem a obrigação, em virtude também da lei, de realizar os actos da 

instância conforme os mandamentos por ela prescritos.  

Destarte, nos termos conjugados dos diplomas legais acima referenciados vêm 

humilde e respeitosamente requerer a V. Exa se dignem ordenar a soltura do réu em 

liberdade provisória mediante caução ou termo de identificação de residência que 

lhe for arbitrado, sujeitando-se ipso-facto a qualquer das obrigações que lhe 

venham a ser impostas."  

 

Os autos foram com vista ao Digno Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, 

que emitiu o seguinte parecer:  

 

"Apenas nesta data por razões de ausência em serviço.  

Promovo que sejam juntas aos autos cópias da acusação e da pronúncia, do 

processo nº 235/18-A, em que é requerente o réu. Compulsados os autos e as cópias 

anexas, verifica-se que a prisão preventiva do ora requerente foi revista e tantos os 

despachos de acusação, de 06.04.18, como o de pronúncia, de 07 de Maio de 2018, 

foram produzidos dentro dos prazos legais.  

Assim, pelo indeferimento do requerimento, por falta de fundamentos.”  

 

II – Fundamentação. 

Ora, nos termos do art.68º da C.R.A., o interessado pode requerer, perante o tribunal 

competente, a providência de habeas corpus em virtude de detenção ou prisão ilegal. 

Sendo o único caso de garantia específica e extraordinária constitucionalmente prevista 

para a defesa dos direitos fundamentais, o habeas corpus evidencia a importância do 

direito à liberdade constituindo uma "garantia privilegiada" daquele direito (cf. Gomes 

Canotilho, Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa - Anotada, vol. I, 

Coimbra: Coimbra Editora, 20074, anotação ao art.31º/1, p. 508).  



 
 

São exigidos cumulativamente dois requisitos:  

 

1) Abuso de poder, lesivo do direito à liberdade, enquanto liberdade física e liberdade de 

movimentos e  

2) Detenção ou prisão ilegal.  

 

Isto é, a interposição desta providência de habeas corpus só é possível desde que se 

verifiquem estes requisitos muito restritos e só pode ser deferida se verificados um ou 

mais destes pressupostos.  

 

Não temos dúvidas que o caso versa sobre uma ilegalidade de prisão nos termos definidos 

no art. 315º.  

 

Face às informações constantes dos autos, o Réu foi detido no dia 20/10/2017, pela 

prática de um crime de Homicídio Voluntário, p. e p. nos termos do artigo 349º do Código 

Penal, acusado a ------ do crime de Homicídio Voluntário, p. e p. pelo artigo 349º do Código 

Penal, e pronunciado, a 17/05/2018.  

 

Porém, tal como consta da acusação, "por douto despacho de fls. 101, de 20 de Fevereiro, 

foi o processo reexaminado, tal como impõe o art.39° da Lei 25/15, de 18 de Setembro, 

bem como foi prorrogada a prisão, por mais 2 (dois) meses, isto é até 20 de Abril, em 

relação aos arguidos detidos aos 20 de Outubro de 2017. Mantenho a medida de coação 

física actual, dada a qualidade do crime e à moldura penal abstrata aplicável ao facto."  

 

O art.315.º do C.P.P. faz depender a procedência da petição de Habeas Corpus do facto 

de, a prisão,  

a) Ter sido efectuada ou ordenada por entidade incompetente;  

b) Ser motivada por facto pelo qual a lei a não permite; ou  

c) Manter-se para além dos prazos fixados pela lei ou por decisão judicial.  

 

Como é evidente, o deferimento da pretensão do requerente, só poderá, no caso, ficar 

dependente, da ultrapassagem dos prazos de prisão preventiva a que se refere a última 

alínea.  



 
 

É o que vamos ver.  

 

De acordo com o preceituado no art.40º, al. b) do nº1, da Lei 25/2015, a prisão preventiva 

deve cessar quando desde o seu início decorrerem quatro meses sem acusação e seis 

meses sem pronúncia, determinando o nº 2 que este prazo pode ser acrescido de dois 

meses em caso de especial complexidade, por despacho devidamente fundamentado.  

Ora, tendo em conta a data de prisão do Réu (20/10/2017) e apesar de ter sido 

pronunciado é de se dar por não devidamente fundamentada a prorrogação da prisão 

preventiva, porquanto, o meritíssimo juiz não se refere concretamente aos fundamentos 

para o acréscimo de mais dois (2) meses.  

Assim, teremos de concluir pela procedência do presente requerimento, ao contrário do 

parecer do Digno Magistrado do M.P. junto deste Tribunal.  

 

III – Decisão 

Termos em que acordam os Juízes da secção do Tribunal Supremo, após audiência, 

em dar provimento ao pedido de habeas corpus, devendo o requerente ser restituído 

à liberdade provisória, por se afigurar ilegal a sua prisão preventiva, mediante termo 

de identidade e residência, com a obrigação de não se ausentar da Província de 

Luanda e do país sem autorização do Tribunal da causa, onde deverá apresentar-se 

quinzenalmente. 

 

Certidão ao Tribunal da causa, para execução. 

 

Notifique  

 

                                                                    Luanda, 18 de Julho de 2018 

                                                                               José Martinho Nunes  

                                                                               Domingos Mesquita 

                                                                               Daniel Modesto Geraldes 


