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1ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL 

 

PROCSSO Nº 17447  

Acórdão 

 

ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, NA 1ª SECÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL DO 

TRIBUNAL SUPREMO, EM NOME DO POVO:  

 

Na sala dos crimes comuns do Tribunal Provincial do Bengo, mediante querela do Mº. Pº. 

(fls 74 a 76) foram pronunciados (fls 120 a 122) os réus:  

1. Vieira José Afonso, t.c.p. "Jurrissy", solteiro de 48 anos de idade, nascido aos 

11/11/1968, natural de Ambuila, província do Uíge, filho de José Afonso e de Viarosa 

Ferraz, residente em Cacuaco, no bairro Vidrul, com demais sinais de identificação 

nos autos em folhas 55 e, 

       2. Arnaldo Miguel Salvador Domingos, t.c.p. "Paizinho", solteiro de 32 anos de idade, 

nascido aos 17/05/1983, motorista, natural da província de Luanda, filho de Ricardo Luís 

Domingos e de Luciana Miguel Salvador, residente no bairro Sambizanga com demais 

sinais de identificação nos autos em folhas 6, porquanto indiciam os autos que no dia 

impreciso do mês de Fevereiro de 2016, no bairro Bela Vista, sito no município de Ambriz, 

o réu Vieira José Afonso tinha na sua posse 9 sacos de 50 quilos cada e mais 2 montes 

embrulhados no saco preto de 10 quilos cada, contendo no seu interior estupefaciente 

vulgarmente denominado "líamba". No dia 11 de Fevereiro de 2016 cerca das 16 horas, 

este réu contactara o co-réu Arnaldo Miguel, Salvador Domingos, motorista, que conduzia 

a viatura de marca Toyota, modelo Ilux, com chapa de matrícula LD-95-69-FF, a fim de 

transportar-lhe para Luanda a referida mercadoria, acordando que para o efeito pagaria 15 

mil Kwanzas por cada saco. Na mesma viatura também se fez transportar, como boleante, 

o cidadão nacional Manuel Adriano, declarante nos autos e amigo do co-réu Arnaldo Miguel 

Salvador Domingos.  
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Durante o percurso, em direcção à cidade de Luanda, cerca das 19 horas, na localidade do 

Libongos, os agentes da Polícia nacional aí estacionados, interpelaram a viatura conduzida 

pelo co-réu Arnaldo Miguel Salvador Domingos que, revistando-a, depararam-se com 9 

sacos de 50 quilos cada e mais 2 montes embrulhados num saco preto de 10 quilos cada, 

contendo no seu interior a Liamba atrás referida, tendo os réus sidos detidos e 

encaminhados as autoridades competentes.  

Realizado o julgamento e respondidos os quesitos que o integram (fls 211 a 212) foi, por 

acórdão de 23 de Novembro de 2016, (fls 213, 214,215, 216 e 217), a acção julgada 

procedente e provada, sendo os dois réus condenados na pena de 2 anos de prisão maior 

cada um, beneficiando da atenuação extraordinária das penas nos termos do n.º 1 art.º 94.º 

de C.P., foram ainda condenados no pagamento de 50 mil Kwanzas de taxas de justiça 

cada um e 5 mil Kwanzas de emolumentos ao defensor oficioso nomeado que defendeu o 

réu Vieira José Afonso.  

Segundo o douto acórdão do tribunal "a quo" foi usada a faculdade da atenuação 

extraordinária das penas prevista no n.º 1 do art.º94.º do C.P. em virtude dos réus 

beneficiarem mais circunstâncias atenuantes que agravantes, mencionando que agravam 

as responsabilidades criminais dos réus, as circunstâncias 10ª (cometido por duas pessoas) 

e 19ª (noite do art.º34.º do C.P) e atenuando as responsabilidades criminais dos réus as 

circunstâncias 1ª (ausência de antecedentes criminais), 9ª (confissão parcial) e 23ª (baixa 

condição económica social) do art.º39º do C.P.   

Desta decisão, interpôs recurso, por imperativo legal, o Mº.Pº., nos termos do art, º645º, 

647.º e 651.º todos do C.P.P. e o réu Arnaldo Miguel Salvador Domingos igualmente 

interpôs recurso através do seu advogado por não conformação consignado em acta de 

audiência de julgamento de fls 218 e 219.  

  

 O Mº.Pº. juntou aos autos as suas alegações (fls 232 e 233) e o recorrente Arnaldo Miguel 

Salvador Domingos juntou igualmente as suas alegações em (fls 235, 236, 237, 238, 239, 

240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 e 247) pedindo que declare nulo e sem efeito o 
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julgamento ora efectuado pelo Tribunal "a quo" por alegada violação de regras processuais 

graves e garantias constitucionais, tendo exemplificando o seguinte:  

a) Que os depoimentos prestados pelos Réus, no primeiro interrogatório, foram feitos na 

ausência de um defensor oficioso.  

b) Que os Juízes Colectivos não presenciaram todas as sessões da audiência de 

julgamento.  

c) Que os quesitos apresentados pela defesa não foram submetidos a discussão e que os 

dois quesitos admitidos pela Meritíssima Juíza, não constam nos autos.  

d) E por último que o recorrente seja absolvido por não se ter aprovado em audiência o dolo 

directo.  

A Magistrada judicial do tribunal “ a quo” proferiu um despacho de sustentação (fls 

249, 250 e 251) em que, em resumo, considerou o posicionamento do réu como manobras 

dilatórias, rogando que o Tribunal Supremo reaprecie o recurso ora interposto.  

Nesta instância, para o conhecimento do objecto do recurso, foram os autos 

continuados com vista ao Digníssimo Magistrado do M.P. que emitiu seu douto parecer (fls. 

254 e verso) nos seguintes termos: 

"Sem sombra de dúvidas, os factos descritos enunciam a presença de  um crime de 

tráfico de estupefacientes como se deriva do art. º4.º, n.º 1 da lei n.º 3/99 de 6 de 

Agosto. Na verdade o réu Vieira era o proprietário da mercadoria que sabia tratar-se 

de substâncias proibidas mas ainda assim, não se coibiu de as transportar, 

auxiliando- se da viatura conduzida co-réu Arnaldo Domingos que igualmente, tinha 

noção do que se predispôs a transportar. A conduta dos réus enquadra-se no que 

espelha o art. º4º, n.º 1 da lei citada, pelo que bem andou o Tribunal “a  quo” ao 

condenar. Pena é que o tenha feito de modo tão brando, razão porque sugerimos a 

elevação da pena para 4 anos de prisão maior, embora lançando mão à atenuação 

extraordinária prevista no artigo 94.º n.º 1 do C.P."  

Mostram-se colhidos os vistos legais.  
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QUESTÃO PRÉVIA PREJUDICIAL 

 

O Ministério Público devia interpor o seu recurso por não conformação e, por conseguinte, 

juntar as alegações motivadas nos termos da circular nº000003/2012 do gabinete do 

Procurador Geral da República, não o tendo feito, o presente recurso considera-se deserto, 

entendendo-se como se não tivesse recorrido.  

 

Decidindo  

Os réus foram condenados a 2 anos de prisão maior e porque cumpriram a referida pena 

desde 23 de Novembro 2016, verifica-se que têm a pena expiada, pelo que sejam 

imediatamente soltos.  

Soltura imediata.  

 

Decisão 

  

Os deste Tribunal decidem em nome do povo em não conhecer o recurso do 

Mº Público por falta de alegações motivadas e em consequência a soltura 

imediata dos réus em virtude da pena aplicada de 2 anos de prisão maior se 

encontrar expiada. 

 

Luanda, 15 de Maio de 2018 

 

X  

Joel Leonardo 

João Pedro Kinkani Fuantoni 

 


