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ACÓRDÃO 

 

Habeas Corpus nº. 239 e 269  

ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, NA 3º SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL DO 

TRIBUNAL SUPREMO, EM NOME DO POVO:  

 

Os requerentes MARCOS MATEUS VIDAL, m.c.p "Marcos", DOMINGOS KIALA 

NDULUVUALU PAULO e DIASSONAMA PEDRO, (estes dois últimos, no processo n.º 269 

em apenso) arguidos no proc. n.º 78/018-GCO, que corre termos no SIC /Geral - Provincial 

de Luanda - propuseram a presente providência de "habeas corpus" , nos termos dos art.ºs 

68° da Constituição da República de Angola (CRA), 315º e 304º, § 1º e 2º, ambos do Código 

do Processo Penal (CPP) e aI. a) do art. 41º da Lei n.º 25/15 de 18 de Setembro - Lei das 

Medidas Cautelares em Processo Penal, pedindo a sua libertação, em síntese, com 

fundamento de terem sido presos fora do flagrante delito e sem o respectivo mandado de 

detenção.  

Acrescentando ainda, o requerente Domingos Paulo, como fundamento o facto de 

padecer de hepatite crónica, doença contagiosa.  

Foi solicitada informação pertinente à entidade encarregue da detenção dos 

arguidos.  

Em ofício, datado de 13 de Abril de 2018, que deu entrada nesta Câmara, no dia 16 

de Abril do mesmo ano, a Sub-Procuradora Geral da República junto do SIC-Geral informou 

que:  

- Os requerentes foram detidos, em flagrante delito, no dia 22 de Janeiro de 2018, 

na província de Luanda, pelas 5h30, por prática do crime de associação criminosa e tráfico 

de bens, p. e p. pelos art.s 8º e 25º da Lei n.º 3/14, de 1.0 de Fevereiro;  

- Ouvidos em primeiro interrogatório, no dia 29 de Janeiro do mesmo ano, no 

despacho de indiciação, foi-lhes mantida a situação carcerária, por existir criminalidade 

complexa e organizada, por haver perigo de fuga e perturbação da cadeia da prova a 
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produzir e, consequentemente, da instrução dos autos, ao abrigo dos art.os 19° e 36° da 

Lei n.º 25/15, de 18 de Setembro, Lei das Medidas Cautelares em Processo Penal.  

Nesta instância, ao ser continuado o processo n.º 239/18, com vista ao Digníssimo 

Magistrado do Mº. Pº, aquele Magistrado, no seu douto parecer, expendeu que:  

 

"Consta destes autos de Providência de Habeas Corpus, a fls. 22 que no âmbito de 

um aturado trabalho investigativo e de acompanhamento de uma rede de indivíduos, 

devidamente estruturada que, se dedicava ao descaminho e furto de combustível destinado 

às centrais térmicas, digo eléctricas do Camama e dos Quarteis, no dia 22 do mês de 

Janeiro do ano em curso, foi apreendido um camião, escoltado por um patrulheiro da Polícia 

Nacional, que circulava em direcção a um Estaleiro, algures na Centralidade do Sequele. 

Nesse dia, por essa razão, horas depois, foram detidos os Agentes da Polícia Nacional que 

escoltavam o camião, seu respectivo motorista, bem como outros indivíduos ligados à rede 

de malfeitores, incluindo o ora requerente.  

 

Considerando que, a detenção do requerente Marcos Mateus VidaI, ocorreu no dia 

22/01/18, horas depois da apreensão do objecto do crime, pelo qual foi indiciado, aferimos 

ter sido a sua prisão efectuada em flagrante e, em tempo oportuno legalizada pelo Mº. Pº., 

nos termos do art. 5º, da Lei n. ° 25/15, de 18 de Setembro, Lei das Medidas Cautelares 

em Processo Penal, estando desta feita, afastada a prisão ilegal evocada nesta Providência 

de Habeas Corpus, pelo que promovo que seja o pedido indeferido".  

 

Quanto ao processo n.º 269/18, o Digno Magistrado do Mº.Pº manteve a mesma 

posição em relação ao requerente Diassonama Pedro.  

 

Relativamente ao requerente Domingos Kiala Nduluvualu Paulo, veio ° Mº. Pº. dizer 

que para além da sua detenção ter sido efectuada em flagrante delito, conforme 

fundamentado a fls. 16 e verso, 25 a 26, do processo n.º 239/18, inexiste nesta providência 

de habeas corpus a prova médica de estar o mesmo alegadamente enfermo, como previsto 
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no aI. a) do art. 41º, da Lei n.º 25/15, de 18 de Setembro, Lei das Medidas Cautelares em 

Processo Penal, tendo promovido, igualmente, o seu indeferimento.  

 

Colhidos os demais vistos legais, cumpre decidir. 

 

APRECIAÇÃO 

 

Estamos inteiramente de acordo com o douto parecer do Mº. Pº., que antecede.  

 

Aliás, colhe-se dos autos, que todos os requerentes foram detidos em flagrante 

delito, após aturado trabalho de investigação, que culminou com a apreensão de camião 

de combustível e consequentemente a detenção de todos envolvidos, como referido no 

despacho de indiciação a fls. 22, o que lança por terra o fundamento dos requerentes.  

 

Por outro lado, a sua detenção foi legalizada, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 25/15, 

de 18 de Setembro, Lei das Medidas Cautelares em Processo Penal.  

 

Assim, face ao expendido, vai a presente providência de "habeas corpus" indeferida, 

por se afigurar legal a prisão dos requerentes.  

 

Nestes termos, acordam os desta câmara, em indeferir o pedido de providência 

habeas corpus, por falta de fundamento bastante. 

 

 

Luanda aos 10 de Maio de 2018 

Domingos Mesquita 

João da Cruz Pitra 

Noberto Sodré João 


