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Comunicado de Impresa 

Aos 10 dias do mês de novembro de 2021, nesta cidade de Luanda, na 

Sala e Reuniões do Conselho Superior d Magistratura Judicial, pelas 9H30 

decorreu a I reunião extraordinária da Comissão Permanente da Comissão 

Nacional de Coordenação Judicial, tendo abordado vários temas integrados em 

três painéis abaixo designados:  

Painel I - Analise Global dos Fenómenos de Trafico de Pessoas, Raptos, 

Venda Ilegal de Combustíveis, Crime Contra a Fauna e a Flora e Apresentação 

dos Dados Estatísticos dos Crimes em Analise.  

Painel II - Analise do Regime e Jurídico dos Crimes Contra a Fauna, em 

especial as Constituição da República de Angola, as Convenções internacionais 

e o seu grau de implementação.  

Painel III - Julgado de Menores, tendo abordado o Grau de Cumprimento 

do Plano de Actividades, recomendações e deliberações saídas da II reunião 

ordinária do plenário da CNCJ, ponto de situação do Julgado de Menores e do 

Centro de Observação e Transito, Casos Mediáticos em curso no Julgado de 

Menores e Apresentação do Relat6rio do Levantamento Técnico.  

A I reunião extraordinária da Comissão Permanente da CNCJ foi presidida 

pelo Venerando Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo e do 

Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Joel Leonardo. 

À reunião participaram os titulares das seguintes instituições: Tribunal 

Supremo, Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados de Angola, 

Provedoria de Justiça, Ministério da Agricultura e Pescas, Defesa Nacional, 

Cultura, Turismo e Ambiente, Justiça e dos Direitos Humanos assim como o 

Ministério do Interior. 
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Discutidos os pontos constantes da Agenda de Trabalho, os participantes 

deliberaram o seguinte: 

1. Recomendar o aumento do controlo terreste e marítimo do contrabando 

de combustíveis nas províncias fronteiriças do país que, no período de 

janeiro a setembro de 2021, apreenderam cerca de sete milhões de litros, 

correspondente a mil milhões vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e 

seis Kwanzas e seiscentos e sei cêntimos, tendo sido instruído mil e 

duzentos e oitenta e dois processos-crimes, dos quais mil e noventa e oito 

já foram remetidos ao Ministério público; 

2. Dotar a Polícia Nacional de Angola e o Serviço de investigação Criminal 

de meios técnicos e tecnológicos modernos capazes de fazer face a 

ocorrência de contrabando de combustíveis que, cada vez mais, assume 

caracter de crime organizado nacional e transnacional, porquanto tal 

prática se constata igualmente no alto mar envolvendo navios de grande 

porte e barcos de pesca; 

3. Recomendar que os tribunais conheçam e julguem processos de 

contrabando de combustíveis, com celeridade e prioridade em processo 

sumario e abreviado, seguidos de ampla divulgação pelos Órgãos de 

Comunicação Social; 

4. Recomendar a necessidade de se convidar Sua Exa o Ministro dos 

Recursos Minerais, Petróleo e Gás e, Presidente do Conselho de 

Administração da Sonangol, no sentido de prestarem maior 

esclarecimentos sabre o fenómeno de contrabando de combustíveis em 

todo o país, para, de modo consertado, se analisar em próxima reunião 

da CNCJ; 

5. Recomendar ao Ministério Público e aos Tribunais a procedam a 

acusação e julgamento dos 23 processos de rapto registados no país no 

período de janeiro a setembro de 2021, visando responsabilizar os 
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cidadãos envolvidos neste tipo de crimes, para efeitos de prevenção geral 

e especial, pelo que, na próxima reunião, deve haver uma informação 

sabre a matéria; 

6. Sugerir ao Titular do Poder Executivo, a criação de um grupo de trabalho 

intersectorial no sentido de tornar mais eficaz a actuação dos diversos 

órgãos do Estado que intervêm nas matérias relativas aos crimes e 

transgressões ambientais; 

7. Realizar acções de formação alargada como seminários, palestras e 

entrevistas nos Órgãos da Administração Pública e Comunicação Social 

sobre matérias ambientais em todas as províncias do país no ano de 

2022; 

8. Recomendar a indigitação de um Ponto Focal da Ordem dos Advogados 

de Angola na Comissão Ad Hoc para Analise do Excesso de Prisão 

Preventiva, com efeitos imediatos, devendo aquela instituição proceder 

em conformidade; 

9. Transferir a visita a 17.ª Secção dos Crimes Comuns do Tribunal da 

Comarca de Luanda para a segunda quinzena do mês de novembro de 

2021; 

10. Adoptar o Relat6rio do Levantamento Técnico do Julgado de Menores; 

11. Esclarecer que o processo n.º 172/21-8 que correu termos no Tribunal da 

Comarca de Luanda, envolvendo ma menor de quatro anos de idade 

difundido nas redes sociais e 6rgaos de comunicação social portugueses 

tem merecido a devida atenção da Provedoria de Justiça e dos 6rgaos de 

Justiça do Estado Angolano, pelo que não corresponde a verdade o 

veiculado naqueles meios de difusão. 

Comissão Nacional de Coordenação Judicial, em Luanda, aos 10 de novembro 

de 2021. 


