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TRIBUNAL SUPREMO 

 

1º SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL 

 

PROCESSO N° 22/18/DNIAP (RECURSO SOBRE A DECISÃO DO JUIZ DE TURNO QUE 

MANTEVE A MEDIDA DE COAÇÃO PESSOAL APLICADA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO SOBRE O ARGUIDO JEAN CLAUDE DE MORAIS BASTOS)  

 

ACÓRDÃO 

 

ACORDAM EM CONFERÊNCIA OS JUÍZES DA 1º SECÇAO DA CAMARA CRIMINAL 

DO TRIBUNAL SUPREMO EM NOME DO POVO:  

 

Jean Claude de Morais Bastos, solteiro, filho de José Bastos e de Beatrix Gertrud Alleman 

Bastos, natural de Fribourg, Suíça, nascido aos 28 de Outubro de 1967, residente 

habitualmente em Cabinda, bairro Marien Ngouabi, Rua de, casa titular do B.I. n°  

0001994620E033, emitido pela Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal em 

Luanda, aos 26 de Abril de 2012 interpôs recurso para o Tribunal Pleno da decisão proferida 

pelo Venerando Juiz Conselheiro da 1º Secção da Câmara dos Crimes Comuns do Tribunal 

Supremo na qualidade de Juiz de Turno o que fez nos termos dos art.°s 645º, 647º, 649º, 

651º, 655º, nº 6 e seguintes, todos do C.P.P. que negou provimento a impugnação e, 

corolariamente, manteve a medida de coacção pessoal aplicada pelo Ministério Público por 

entender que violou os princípios de legalidade, da presunção da inocência, do acusatório, 

da subsidiariedade da prisão preventiva c os direitos fundamentais de acesso ao direito e 

tutela efectiva, de defesa, a julgamento justo célere e de acordo com a lei todos com 

dignidade constitucional ao abrigo do que dispõe os art.ºs 6º. 175º. 29º, 67º, Nºs 1 e 2. 72º 

e 174º, todos da CRA e art.º17º e 18º, da lei 25/15, de 18 de Setembro (Lei das Medidas 

Cautelares em Processo Penal), alegando também aberrantes contradições entre a 

doutrina utilizada como fundamento da decisão e o teor desta que no seu entendimento 

aponta no sentido contrário.  
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          Este requerimento de recurso deu entrada na Secretaria Criminal aos 25/10/2018 e, 

admitido como o de agravo em matéria cível, subindo nos próprios autos para a Câmara 

Criminal com efeito meramente devolutivo.  

 

Notificado o recorrente do douto despacho que admitiu o seu recurso no dia 13 de 

Novembro de 2018 apresentou as suas alegações no dia 20 de Novembro de 2018, tendo 

em resumo alegado o seguinte:  

  

“ Que no dia 24 de Setembro de 2018, o recorrente foi notificado para ser 

interrogado em aditamento no processo em que foi constituído arguido e no final do 

interrogatório, sem que existissem novos elementos de prova, ou que o recorrente 

tivesse violado quaisquer das obrigações impostas anteriormente, foram-lhe 

agravadas as medidas de coação pessoal anteriormente aplicadas sem qualquer 

respaldo na lei, em violação dos preceitos dos art.º 18°, 19°, 21º, 22° e 36°, da lei 

25°/15, de 18 de Setembro que definem em que condições esta situação deve ocorrer;  

 

Que a decisão que ordena aplicar a medida de coação pessoal de prisão 

preventiva e a que a manteve, não obstante as inobservâncias da lei, violam, 

igualmente, os princípios da necessidade, adequação, proporcionalidade e 

subsidiariedade, tornando a medida objecto do recurso ilegal por violação dos 

preceitos dos art.ºs 8º, 18º, 19º, 21º, 22º, 23º e 36º, todos da lei 25/15, de 18 de 

Setembro, consequentemente, do princípio da legalidade, alegando que nos termos 

do nº 2 do art.º 18º do diploma legal atrás citado dispõe que "as medidas de coacção 

mais gravosas para o arguido só devem, sem prejuízo do disposto quanto à 

cumulação, ser aplicadas se, em concreto, não forem suficientes ou adequadas as 

menos gravosas";  

 

Que as medidas de coacção pessoal então aplicadas, mesmo sendo menos 

gravosas, sempre se manifestaram aptas para garantir a realização do fim do 

processo, sendo adequadas e eventualmente proporcionais aos fins pretendidos, 

impedindo a saída do recorrente e a obrigação de o manter na disposição dos órgãos 

encarregues da investigação e instrução do processo na sua fase inicial;  
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Que o recorrente nunca violou quaisquer das obrigações que lhe foram 

impostas e que sempre colaborou para a descoberta da verdade material, que nunca 

perturbou a instrução do processo, tão-pouco a produção da prova e nunca foi 

encontrado a praticar qualquer actividade criminosa ou de perturbação da ordem e 

tranquilidade pública; 

 

Alegou ainda o disposto no nº 2 do artigo 19º, do diploma legal que temos vindo 

a citar, que dispõe que "nenhuma medida de coação pessoal deve ser aplicada, 

havendo fundadas razões para crer na existência de causas de extinção da 

responsabilidade criminal do arguido, argumentando que a maioria dos factos 

narrados ocorreram nos anos de 2014 a 5 de Novembro de 2015, exceptuando um 

facto novo porque apenas na diligência do dia 24 de Setembro de 2018 foi evocado 

com referência a 2017, mas que não tem qualquer conexão com os actos anteriores, 

pelo que, no entendimento do recorrente, a tese do crime continuado não colhe por 

ausência dos pressupostos essenciais, como o identidade dos sujeitos, identidade 

temporal, a identidade espacial e outros que são cumulativos, afirmando que o ano 

de 2015 a 2017 a distância são "Quilómetros", entendendo assim que fica afastada a 

hipótese de se enquadrar os factos no conceito do crime continuado para afastar a 

eventual aplicação da lei da amnistia ao caso em apreço;  

 

Que o Juiz de Turno, no caso "subjudice", fez o papel de advogado do 

Ministério Público, agindo como se fosse parte da relação jurídico-processual, ainda 

que em sentido formal, violando fragrantemente o princípio do acusatório.  

 

Que ao abrigo da lei n° 11/16, de 12 de Agosto, os crimes que servem de 

fundamento para aplicação das primeiras medidas de coacção pessoal e para a sua 

agravação com a substituição pela de prisão preventiva, mantida pela decisão 

objecto do recurso, sendo Burla por Defraudação, prevista pelas disposições 

combinadas dos artºs 451º e 421º do C.P., Associação Criminosa previsto e punível 

pelo art.º 8º da Lei nº3/14, de 10 de Fevereiro, Corrupção Activa, Tráfico de Influência, 

previsto e punível pelos art.ºs 38º e 41º da Lei nº 3/14 e art.º 60º da Lei nº34/11, de 12 

de Dezembro, cujas penalidades são, respectivamente, 8 a 12 anos de prisão maior, 
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1 a 6 anos de prisão, 1 a 5 anos de prisão, 6 meses a 5 anos de prisão e 2 a 8 anos de 

prisão maior, caiem todos na alçada da lei da amnistia, rectro mencionada, sendo, 

por conseguinte amnistiados. 

Nas suas conclusões, o recorrente alega que o despacho do Juiz de Turno 

objecto do recurso viola os princípios da legalidade da presunção da inocência, do 

acusatório, da subsidiariedade da prisão preventiva e os direitos fundamentais de 

acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva, de defesa, a julgamento justo, célere 

e conforme a lei, todos com dignidade constitucional nos  termos dos arts 6º, 

175º,179º, nº 1, 29º, 67º, nºs1 e 2,72° e 174°, todos da CRA, 2º, nº 2, 8º,17º, 18º, 19º, 21º, 

22º, 23º e 36º, todos da lei nº25/15 de 18 de Setembro e 125º, nº3 do C.P., requerendo 

finalmente a revogação da medida de coacção de prisão preventiva e restituir-se o 

arguido à liberdade, sem quaisquer limitações…”  

 

Os autos foram com vista ao MºPº junto deste Tribunal que proferiu o parecer que 

se transcreve:  

 

" ... Compulsados os autos de recurso interposto pelo recorrente Jean Claude 

Morais de Basto, verifico que bem andou o Ministério Público, ao aplicar ao arguido 

a medida de coacção da prisão preventiva com, entre outros, o fundamento de que 

dada a gravidade dos crimes imputados ao mesmo, ao alto prejuízo financeiro do 

mesmo, susceptível de influenciar terceiros no sentido de perturbação da instrução 

preparatória, relativamente quanto à conservação da prova recolhida nos autos. 

 

Outrossim, acompanhamos a posição do Meritíssimo Juiz de turno por, 

oportunamente, ter entendido que o grande poder de influência de que o recorrente 

goza no País, a sua condição de cidadão com dupla nacionalidade, ter familiares fora 

do Pais, relação de amizade que o mesmo tem com o cidadão José Filomeno de 

Sousa dos  Santos, são factores que tornam iminente o perigo de fuga e podem 

prejudicar a consolidação da recolha de mais elementos de prova atendendo à fase 

processual dos autos e, desta feita, ter o referido Juiz de turno dado como 

improcedente a impugnação judicial e, consequentemente, decidido pela 
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manutenção da prisão preventiva pelo que somos, pela confirmação da referida 

decisão".  

 

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.  

 

O Recorrente não apresentou as conclusões conforme determinado pelo art. 690.º 

do C.P.C. resultando claro das alegações o que pretende impugnar, concluindo-se da sua 

leitura como única questão a decidir, saber se a medida de coação imposta não está 

devidamente fundamentada e deve ser substituída por outra menos gravosa.  

 

FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO  

 

Em primeira linha, uma breve referência ao crime continuado, para dizer que não foi 

esta forma que sustentou a aplicação da prisão preventiva e, estando nós, numa fase inicial, 

naturalmente que os indícios exigidos para a aplicação de uma qualquer medida de 

coacção não são, nem podem ser, equivalentes ao que se exige em sede de acusação e, 

posteriormente, de despacho de pronúncia.  

 

Com efeito, como refere Maria João Antunes, deve entender-se como "fortes 

indícios" uma formulação com equivalência de um critério que afirme que se deve entender 

que há fortes indícios quando no momento em que a decisão deve ser tomada, 

considerando os que já contam do processo, o Juiz pode considerar que é mais provável 

uma futura acusação do que um futuro arquivamento. Diz a autora que "o que seria 

insuficiente para a acusação ou para a pronúncia pode ser bastante para dar como 

verificado o pressuposto "fortes indícios da pratica de  crime", tanto mais quanto 

tratando-se da fase de inquérito (entenda-se instrução preparatória), a medida de coacção 

pode ser decidida num momento processual ainda de aquisição de prova ".  
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Acrescenta ainda que "quando se decide a aplicação de uma medida de coacção, 

podem ainda não ser mobilizáveis os mesmos elementos probatórios ou de esclarecimento 

e, portanto, de convicção, que já estarão disponíveis quando se decide pela acusação ou 

pronúncia ".  

 

Assim, parece-nos tempestivo nesta fase, saber se existem ou não os pressupostos 

para o denominado crime continuado, tanto mais que, repita- se, não constituiu fundamento 

para a aplicação da medida.  

 

Retomando agora o objecto do recurso, sobre a existência ou não dos requisitos que 

determinaram a prisão preventiva, designadamente, os perigos de perturbação da instrução 

e de fuga, vejamos:  

 

Com interesse para a decisão, passamos a transcrever o despacho do Juiz de turno:  

 

"Vejo os autos nos termos do art. 3º da Lei n.º 25/15, de 18 de Setembro (Lei 

das Medidas Cautelares em Processo Penal), porquanto, o arguido Jean Claude de 

Morais Bastos, impugnou judicialmente a medida de coação pessoal que lhe foi 

imposta pelo Digníssimo Magistrado do Ministério Público, em autos de processo 

crime n.º 22/18, que correm os seus trâmites legais na Direcção Nacional de 

Investigação e Acção Penal (DNIAP).  

 

Eis os fundamentos da impugnação:  

 

- Não se conforma com as razões que estiveram na origem da agravação das 

medidas de coação que anteriormente lhe foram impostas no âmbito do processo "ut 

supra", designadamente, o Termo de Identidade e Residência (TIR), Obrigação de 

Apresentação Periódica às Autoridades e a Interdição de saída do País, quando no 

decurso de mais de quatro meses, não violou nenhuma destas medidas, 

esclarecendo que sempre compareceu voluntariamente a todas as diligências e 

colaborou para a descoberta da verdade material, tanto mais foi ele, Impugnante, 

quem juntou aos autos a maioria dos documentos ali constantes. 
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 Desse modo, considerando o estatuído no art. 18º da Lei n.º 25/15, de 18 de 

Setembro, donde resulta claramente que as medidas de coação mais gravosas, 

mormente, a prisão preventiva, só podem ser aplicadas se não forem suficientes ou 

adequadas as menos gravosas, conclui-se que aquelas outras medidas sempre se 

mostraram bastantes, pelo que, a aplicação agora da prisão preventiva, não tem 

sustentação legal e foi imposta ao arrepio das leis vigentes no País. 

 Defende o Reclamante que se revogue a prisão preventiva e outras medidas 

de coação anteriormente aplicadas, por não se verificarem quaisquer dos perigos 

tipificados no art,º 19º da referida Lei das Medidas Cautelares. 

  

Por outro lado, alerta o Impugnante que os crimes por que está indiciado 

estarão amnistiados, porque praticados entre 22 de Janeiro de 2015 e 5 de Novembro 

de 2015, situação que, para apreciação desta impugnação também não releva. Mas 

diga-se, desde já, que podemos constatar da descrição dos factos imputados pelo 

Ministério Público, que também constam situações ocorridas em 2017, sendo que 

estes mesmos factos integraram diversos crimes na forma continuada (negritado 

nosso).  

 

Apreciemos:  

 

O Digníssimo Magistrado do Ministério Público depois de transcrever os factos 

que entende tipificar os tipos legais de crime imputados aos arguidos refere que, e, 

por nos parecer relevante passamos a transcrever: "(…) Face ao exposto, fica clara 

a existência de fortes indícios (sublinhado nosso) de que os arguidos com as 

condutas supra descritas incorreram na prática de vários crimes (…).  

 

Dada a gravidade dos crimes investigados, tendo em atenção as infracções 

cometidas bem como as penas em abstracto aplicáveis, o alto prejuízo financeiro 

aplicado ao  Estado e o poder financeiro dos arguidos, susceptível de influenciar 

terceiros no sentido da perturbação da instrução preparatória, no que tange a 

recolha, produção, conservação e integridade da prova já recolhida nos autos e por 

recolher, conforme dispõe aI.ᵅ  b) e c)  do art.º19º da Lei n.º 25/15, de 18 de Setembro 
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- LEI DAS MEDIDAS CAUTELARES EM PROCESSO PENAL -  embora tenha sido 

aplicada aos arguidos a medida de coacção de termo de identidade e de residência e 

proibição de saída do Pais. 

  

Considero estas medidas de terem sido insuficientes e inadequadas pelas 

razões já mencionadas, por isso, aplico, nos termos das disposições combinadas da 

aI.ᵅ  g) do art.º 16º e dos nºs 1 e 2 do artigo  da Lei nº 25/15, de 18 de Setembro - LEI 

DAS MEDIDAS CAUTELARES EM PROCESSO PENAL, a medida de coação de prisão 

preventiva.  

 

Notifique-se".  

 

Evidencia-se aqui, que o Digníssimo Magistrado do Ministério Público 

fundamentou a aplicação desta medida, unicamente no perigo de perturbação da 

instrução do processo, nomeadamente, a produção e a conservação da prova.  

 

No seu manual Curso de PP II, 2ᵅ Ed. Pág. 245, o professor Germano Marques 

da Silva, referindo-se à existência deste perigo, avisa-nos, que, "(…) cuidado na 

aplicação de medidas de coacção com fundamento no perigo para o inquérito ou 

instrução do processo, pela invocação de perigo para a aquisição, conservação ou 

veracidade da prova, pois é necessário evitar o risco de que com tal pretexto se 

confunda e prejudique a legitima actividade defensiva do arguido, traduzida 

nomeadamente na investigação e recolha de meios de prova para a sua defesa (…), 

deve ainda considerar-se que, em geral, o perigo de perturbação de instrução do 

processo é maior nas fases preliminares do processo e nestas sobretudo na fase do 

inquérito e ainda quando são poucos os meios de prova que indiciam a 

responsabilidade do arguido".  

 

Significa dizer que relativamente a este requisito não nos devemos bastar com 

a mera probabilidade, sendo também obrigatório que se demonstre em concreto os 

factos que indiciem a actuação do arguido com o objectivo de obstar a essa 

perturbação, o que não se concretizou claramente pelo Mº Pº, no seu douto despacho 
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ao se ter referido laconicamente em "alto prejuízo financeiro provocado ao Estado e 

ao poder financeiro do arguido". 

Lembrar, todavia, que compulsados os autos verificamos a existência de um 

real perigo de perturbação de instrução do processo para a recolha e conservação 

da prova, consubstanciado no enorme capital financeiro de que é o arguido detentor, 

o que abre portas ao grande poder de influência que o mesmo goza no País; a sua 

condição de expatriado e a natural e indisfarçável fidelidade que nutre pelo seu amigo 

José Filomeno de Sousa dos Santos, tudo isso, podendo prejudicar a consolidação 

da recolha de mais elementos de prova, tendo em conta que os autos estão em fase 

de instrução preparatória.  

 

Assim entendido, bem andou o Ministério Público ao acolher como 

insuficientes o Termo de Identidade e Residência (TIR), as Apresentações Periódicas 

e a Proibição de Ausência do País, termos em que se justifica o agravamento das 

referidas medidas de coacção operado no despacho ora posto em crise, embora seja 

de lei que se especificasse com maior profundidade, a existência do perigo de 

perturbação da prova.  

 

Sempre diremos, no entanto, que a aplicação e manutenção das medidas de 

coação obedecem a princípios como os da necessidade, proporcionalidade ou 

adequação (ex vi do art.º 18º da Lei das Medidas Cautelares), onde se pode ler no seu 

n.º 1: “As medidas de coacção a aplicar pelo magistrado do Ministério Público devem 

ser as necessárias e adequadas às exigências do caso concreto e proporcionais à 

gravidade da infracção”. 

 

Ensina ainda o já citado professor Germano Marques da Silva, em Curso de 

Proc. Penal II, pág. 345: "As medidas de coacção devem manter-se enquanto 

necessárias para a realização dos fins processuais, que legitimam a sua aplicação 

ao arguido e, por isso, podem ser revogados ou substituídas por outras mais ou 

menos graves sempre que se verifiquem alteração das circunstâncias que 

determinaram a sua aplicação ".  
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Efectivamente, o art.º 36.º da CRA, consagra o princípio geral do direito à 

liberdade e segurança, que só pode ser excepcionado em circunstâncias muito 

restritas, daqui resultando claramente que a nossa lei fundamental encara a prisão 

preventiva como uma medida excepcional, tanto é que contém diversos afloramentos 

de princípios que apontam num direito penal mais ressocializador do que punitivo, 

porém, cada caso é um caso.  

 

Em suma, nunca é demais enfatizar que a realidade actual do nosso País revela 

que o arguido venha efectivamente perturbar a recolha de prova, numa altura em que 

o próprio Ministério Público diz existirem “fortes indícios" do cometimento das 

infracções reportadas nos autos, o que fundamenta a substituição das medidas 

menos gravosas aplicadas na fase inicial.  

 

Na verdade, no concernente ao perigo de fuga, a verificação deste requisito 

reporta-se ao facto de se afigurarem graves as infracções supostamente cometidas 

pelo arguido, aqui residindo a concretização da possibilidade de o mesmo se querer 

subtrair à acção da justiça, olhando para os factos concretos evidenciados no 

processo que denunciam preparativos para a concretização da fuga, nomeadamente, 

o facto de ter dupla nacionalidade e ter muitos familiares seus a residir no exterior 

do País, sendo evidente a possibilidade de fuga.  

 

Com o professor Cavaleiro Ferreira, diremos que o perigo de fuga deve ser real 

e iminente e não meramente hipotético ou longínquo e resultar da ponderação de 

vários factores, significando isto, que se deverá atender se o arguido tem razões ou 

meios para se subtrair à acção da justiça ou se existe um perigo sério de que isto 

venha a acontecer.  

 

Pelo exposto, torna-se improcedente a presente impugnação judicial, devendo 

ser mantida a prisão preventiva já imposta ao arguido, por se afigurar a medida de 

coacção mais adequada e em conformidade com a Lei das Medidas Cautelares em 

Processo Penal. 
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DECISÃO 

 

Nesta conformidade, nego provimento à presente impugnação judicial e em 

consequência, mantenho a prisão preventiva imposta pelo Digníssimo Magistrado do 

Ministério Público, ao arguido."  

 

Entre os requisitos gerais de aplicação das medidas de coação, o Exmo. Juiz de 

Turno considerou verificado o perigo de perturbação da instrução do processo que motivou 

a medida imposta pelo Digno Magistrado do MºPº e, contrariamente ao alegado pelo 

recorrente, fundamentou a sua decisão, nos moldes doutrinária e constitucionalmente 

exigidos.  

  

 Com efeito, não se limita a subscrever a sustentação do Magistrado que a aplicou, 

acrescentando ainda, a elevada condição económica do recorrente, bem como o poder de 

influência que goza no País, a ainda a sua condição de expatriado com a forte ligação ao 

arguido José Filomeno, para concluir pela existência do referido perigo, reforçando mais os 

argumentos. 

 

Seguindo os ensinamentos do professor Germano Marques da Silva “a lei, ao 

consagrar este perigo de perturbação do processo, não pretende referir-se à 

instrução enquanto fase processual mas sim à actividade instrutória de recolha de 

elementos de prova, independentemente da fase processual em que a mesma ocorra: 

inquérito, instrução ou julgamento", devendo assim a expressão ser entendida em 

sentido amplo, pelo que, apesar de não sufragarmos que a relação de amizade seja 

relevante, já a influência do recorrente no País e no estrangeiro dada a sua condição de 

expatriado, são bastantes para se poder concluir, em concreto, pela possibilidade de poder 

perturbar a recolha da prova. 

  

Por outro lado, considerou ainda verificado, também em concreto, o perigo de fuga, 

olhando primeiramente à gravidade dos ilícitos, facto no qual reside a possibilidade de se 

eximir à acção de justiça, a dupla nacionalidade e o ter muitos familiares a residirem no 

estrangeiro.  
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A propósito deste perigo, o Prof Germano Marques da Silva refere que importa ter 

bem presente que a lei não presume o perigo de fuga, exige que esse perigo seja concreto, 

não bastando a mera probabilidade de fuga deduzida de abstractas e genéricas 

presunções, mas sim, devem-se fundamentar os elementos de facto que indiciem 

concretamente aquele perigo, nomeadamente, porque revelam a preparação da fuga, como 

por exemplo, o facto de o arguido ter na sua posse um bilhete de avião para outro país, ou 

ser de um país estrangeiro e ter um compatriota à sua espera com uma viatura no momento 

da sua detenção (vide, Curso de Processo Penal, vol. II, 3ᵅ Edição, Editorial Verbo, pág, 

265).  

 

Também o Prof Cavaleiro de Ferreira defendia que "não deve apreciar-se 

unilateralmente o interesse fundamental de assegurar a execução da sentença final ou de 

assegurar a presença do arguido no processo, mas deve também atender-se à efectiva 

probabilidade do risco eventual de insegurança ", e, sobre o perigo de fuga, afirmava que 

"não é de exagerar, ampliando-o, o perigo de fuga. É um perigo real, mas relativo; pode o 

arguido ausentar-se para o estrangeiro ou esconder-se no território nacional. Mas a 

coordenação internacional da repressão criminal e o instituto da extradição tornam cada 

vez menos seguro um meio de fuga, que aliás, não está à disposição de todos" (cfr, citado 

autor, in Curso de Processo Penal, Il, 1981, página 419).  

 

Regressando à decisão recorrida, já verificamos que o despacho recorrido 

evidenciou vários argumentos para concluir pela existência do perigo de fuga e, por essa 

via, manter a prisão preventiva, revelando uma correcta compreensão do quadro legal de 

referência, bem como, uma correcta percepção das exigências cautelares diagnosticadas 

no caso, embora, fique aquém nos fundamentos que evidenciam este perigo de fuga.  

 

Na verdade, entendemos que o perigo de fuga resulta ainda, da sua confortável 

situação económica que lhe permite viver num qualquer lugar, na medida em que, como diz 

o Prof Cavaleiro Ferreira, esta realidade, faz com que a fuga "que não está à disposição de 

todos" esteja, à disposição do aqui recorrente.  
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Acresce também, a multiplicidade de fronteiras existentes no nosso País e, a 

evidente escassez de meios para as controlar e impedir a saída ou entrada, bem como a 

fragilidade da cooperação judiciária, justificam um olhar menos rigoroso para este perigo 

de fuga. 

 

Naturalmente que, a dupla nacionalidade acentua, sem dúvida, a insegurança de 

que em liberdade se mantenha à disposição da justiça.  

 

E, não se trata, aqui, de violação ao art.14° da Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos por discriminação em função da origem nacional. Como bem fizemos questão de 

notar, o perigo de fuga existe, não apenas porque o recorrente tem outra cidadania mas, 

por outras razões que, só por si, justificariam que concluíssemos do mesmo modo.  

 

Não nos merece, assim, censura, a decisão recorrida quando realça o perigo de 

perturbação da instrução e o perigo de fuga, na medida em que, também para nós, pelas 

razões amplamente expostas, entendemos estarem patentes.  

 

Quanto aos alegados princípios constitucionais, apenas para referir que a decisão 

de aplicação de uma medida de coacção tem sempre de respeitar os princípios da 

necessidade, da adequação a da proporcionalidade e, se for o caso, da subsidiariedade da 

prisão preventiva.  

 

Respeitar o princípio da adequação significa escolher a medida que poderá constituir 

o melhor instrumento para garantir as exigências cautelares do caso, ou seja, para alcançar 

o fim visado.  

 

Deste ponto de vista, dúvidas não existem que a medida de coacção detentiva 

constitui um meio adequado para corresponder aos particulares receios de fuga e de 

perturbação da instrução.  

         Para respeitar o princípio da proporcionalidade, a medida de coacção escolhida 

deverá manter uma relação directa com a gravidade dos crimes e da sanção previsível, 
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cabendo ponderar aqui elementos como o juízo de censurabilidade da conduta, o modo de 

execução, a importância dos bens jurídicos atingidos.  

 

Considerando a gravidade dos Crimes indiciados e sem que se revele qualquer 

circunstância que dirima a culpa, afaste a ilicitude, permita uma excepcional benevolência 

ou uma atenuação extraordinária e mesmo tendo em conta, a ausência de antecedentes 

criminais, nunca se poderia concluir que a prisão preventiva seja uma medida de coacção  

desproporcionada no caso em apreço.  

 

O respeito pelo princípio da subsidiariedade impõe considerar sempre a prisão 

preventiva como uma medida de natureza excepcional, que só pode ser aplicada como in 

extremis  quando nenhum outro meio se anteveja como adequado e suficiente.  

 

Neste quadro concreto, a prisão preventiva revela-se efectivamente como a medida 

de coacção imprescindível para garantir as exigências cautelares do caso, pelo que, 

improcede a pretensão do recorrente e o despacho recorrido terá de ser mantido.  

 

DECISÃO  

 

Nestes termos e fundamentos, os juízes da 1ª Secção da Câmara Criminal do Tribunal 

Supremo decidem, em conferência, julgar improcedente o recurso interposto pelo 

recorrente. 

 

Notifique  

 

Luanda, aos 14/12/2018 

Aurélio Simba 

Joel Leonardo 

João Fuantoni 

 

 


