
 

Processo nº 18/2014  

Homicídio Voluntário Simples 

Elementos constitutivos; a apreciação de factos diversos dos fixados na pronúncia  

Sumário: 

1. Pratica o crime de Homicídio Voluntário Simples, previsto e punido pelo artigo 349.º do 

C. Penal e concurso aparente com o de Armas Proibidas, previsto e punido pelo artigo 

253.º do mesmo diploma legal, atento à nova redacção dada pela Lei n.º 10/87, de 19 de 

Setembro, aquele que age com intenção de por termo à vida de sua tia, desferindo com 

recurso a uma enxada, um golpe violento na cabeça da vítima; 

2. A sentença final, salvo casos excepcionais, só pode condenar por factos constantes da 

acusação e da pronúncia;  

3. É nula a sentença que conhece de questões de que não pode tomar conhecimento, de 

acordo com o estatuído no artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do C. P. Civil, aplicável por força 

do disposto no § único do artigo 1.º do C. P. Penal; 

4. A apreciação de factos diversos dos que se acham contidos na pronúncia só é admissível 

excepcionalmente, na hipótese prevista no artigo 448.º do C. P. Penal (tratando-se de 

factos alegados pela defesa ou de factos que resultem da discussão da causa, se, neste 

último caso, tiverem por efeito diminuir a pena). 

 

Acórdão  

Acordam, em Conferência, na 2.ª Secção Criminal do Tribunal Superior de Recurso de Nampula:  

O Digno Magistrado do Ministério Público junto da 4.ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da 

Província da Zambézia acusou o réu CARLITOS MONTINHO ALFERES, à data dos factos solteiro, 

de 21 anos de idade, camponês, filho de Montinho Alferes e de Falce Luís, natural de Fraqueza, 

Distrito de Morrumbala, Província da Zambézia e residente no Bairro 25 de Setembro na Vila 

sede de Morrumbala, como autor moral e material do crime de Homicídio Voluntário Simples, 

previsto e punido pelo artigo 349.º do C. Penal, concorrendo a circunstância agravante 7.ª 

(pacto) do artigo 34.º do C. Penal.  



Foi, pelo Meritíssimo Juiz de Direito, pronunciado como autor do mesmo crime, entretanto, 

este arrolou como circunstâncias agravantes 1.ª (premeditação), 7.ª (pacto), 10.ª (duas ou mais 

pessoas), 11.ª (surpresa) e 18.ª (lugar ermo), todas do artigo 34.º do C. Penal.  

Notificado da acusação nos termos do artigo 352.º do C. P. Penal, o réu defendeu-se em 

conformidade com a sua contestação junta a fls. 47 e 48 dos presentes autos, alegando, em 

síntese, não ter sido ele o autor do crime de que vem acusado, na medida em que, na data da 

ocorrência dos factos encontrava-se no Distrito de Mopeia a tratar dos seus negócios de 

compra e venda de peixe.  

Após a realização da audiência de julgamento, o Tribunal recorrido considerou a acusação 

procedente porque provada e, em consequência, condenou o réu nas penas parcelares de 16 

(dezasseis) anos de prisão maior pelo crime de homicídio voluntário simples e 8 (oito) anos de 

prisão maior pelo crime de armas proibidas, previsto e punido pelo artigo 253.º do C. Penal, 

atento as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/87, de 19 de Setembro.  

Fazendo o cúmulo jurídico das penas, nos termos da conjugação dos artigos 38.º e 102.º, n.º 2 

do C. Penal, o réu foi condenado na pena única de 16 (dezasseis) anos de prisão maior, no 

máximo de imposto de justiça, 500,00MT (quinhentos meticais) de emolumentos para o 

defensor oficioso e 100,00MT (cem meticais) para o Cofre e não arbitrou qualquer quantia da 

indemnização para os familiares da vítima, como lhe era exigido (vide art.ºs 29.º e 34.º C. P. 

Penal).  

Desta sentença recorreu o Digno Magistrado do Ministério Público no Tribunal a quo, por dever 

de ofício, nos termos do § único do artigo 473.º do C. P. Penal, pedindo a costumada justiça.  

No despacho de admissão do recurso (fls. 64 dos autos), o Meritíssimo Juiz de Direito a quo, 

examinou-o correctamente quanto à espécie, tempestividade, legitimidade do recorrente, o 

regime de subida e o efeito, nos termos dos artigos 649.º, 655.º e 658.º, todos do C. P. Penal.  

Nesta instância, o Sub-Procurador-Geral Adjunto, no seu douto parecer de fls. 78 e 79 dos 

autos, pronunciou-se no sentido de se manter inalterável a sentença proferida pelo Tribunal da 

primeira instância por ser justa e legal.  

Tudo visto.  

Apesar de reduzida substância de conteúdo, procede a nota de revisão constante a fls. 76 dos 

autos.  

Antes de mais, cabe referir que o acórdão impugnado se mostra ferido de nulidade, de acordo 

com o estatuído no artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do C. P. Civil, aplicável por força do disposto no 



§ único do artigo 1.º do C. P. Penal, visto ter conhecido de questões de que não podia tomar 

conhecimento.  

Com efeito, o réu Carlitos Montinho Alferes foi acusado e pronunciado como autor moral e 

material do crime de homicídio voluntário simples, previsto e punido pelo artigo 349.º do C. 

Penal, por haver agredido fisicamente, até a morte, a sua tia Rainha Alferes.  

A este crime se limitava o poder cognitivo do Tribunal, em termos substantivos, na medida em 

que, com o trânsito em julgado do despacho de pronúncia, o objecto do processo fica 

definitivamente traçado.  

 O acórdão recorrido conheceu muito para além do crime de homicídio, ao introduzir, em sede 

da decisão condenatória, o crime de Armas Proibidas, previsto e punido pelo artigo 253.º do C. 

Penal, atento às alterações introduzidas pela Lei n.º 10/87, de 19 de Setembro, condenando o 

réu, por este crime, a uma pena de 8 (oito) anos de prisão maior, quando, na verdade, o mesmo 

não consta da acusação nem da pronúncia.  

Ora, a apreciação de factos diversos dos que se acham contidos na pronúncia só é admissível 

excepcionalmente, na hipótese prevista no artigo 448.º do C. P. Penal (tratando-se de factos 

alegados pela defesa ou de factos que resultem da discussão da causa, se, neste último caso, 

tiverem por efeito diminuir a pena).  

Na verdade, a sentença final, salvo casos excepcionais a que acima nos referimos, só pode 

condenar por factos constantes da acusação e da pronúncia. Este limite imposto ao Tribunal de 

julgamento representa uma justa garantia para o réu e tem uma justificação fácil de ver. O réu 

não deve ser surpreendido por uma imputação de factos feita na audiência de julgamento e 

tomada em consideração na sentença, quando, por tais factos não foi anteriormente acusado e 

pronunciado e não pôde, por isso, organizar e deduzir a sua defesa a tal respeito, oferecer e 

produzir a respectiva prova.  

Declarada, como se impunha, a nulidade atrás referida, tem-se por assente que o réu só pode 

ser chamado a responder pelos factos descritos na acusação e, assim sendo, passemos de 

imediato ao conhecimento do fundo da causa, sem necessidade da baixa do processo à 

primeira instância, de harmonia com o estatuído no artigo 715.º do C. P. Civil, com referência 

ao artigo 749.º do mesmo diploma legal.  

Vejamos, então, os factos que se consideram provados:  

O réu Carlitos Montinho Alferes, viu falecer, por doença, um dos seus filhos e decidiu, então, 

atribuir a esta morte a artes maléficas da sua tia Rainha Alferes, irmã de seu pai, ora vítima, 

acusando-a de feiticeira.  



A partir dessa acusação do réu as relações entre ambos exacerbaram-se a ponto de a vítima 

apresentar queixa contra o seu sobrinho, ora réu, ao Secretário do Bairro, por considerar tais 

acusações de feitiçaria infundadas. 

Nos princípios do mês de Março de 2010, faleceu, também por doença, um dos irmãos do réu e 

este “não teve dúvidas” de que esta morte era igualmente obra de feitiçaria da sua tia Rainha 

Alferes, ora vítima.  

Assim, na manhã do dia 11 de Março do mesmo ano, ou seja, uma semana depois da morte do 

irmão, o réu e o seu irmão José Montinho Alferes, resolveram pôr termo à vida de sua tia 

Rainha antes que esta escolhesse um deles para próxima vítima.  

Munindo-se o réu de uma enxada e, na companhia de seu irmão, dirigiu-se até a machamba da 

vítima, sita na área de Fraqueza - Morrumbala e, ali, surpreenderam-na na lavoura, tendo, sem 

qualquer compaixão, vibrado golpes sobre a cabeça da vítima com aquele instrumento até à 

morte e depois puseram-se em fuga, mas antes foram vistos próximos do local dos factos pelo 

declarante Bito Benjamim Uaite.  

Dois dias depois, José Montinho Alferes foi-se apresentar voluntariamente ao Comando da 

P.R.M. do Distrito de Morrumbala, onde confessou ter sido ele e seu irmão Carlitos Alferes os 

autores da morte da vítima e relatou as motivações que estiveram por detrás da sua conduta.   

Mas, porém, o mesmo, voltou a evadir-se da cadeia, tendo-se refugiado no Distrito de Mopeia, 

de onde viria, no ano de 2012, a ser localizado, capturado e conduzido ao Comando da P.R.M. 

do Distrito de Morrumbala.  

Ao ser submetido a interrogatório aquele negou veementemente ter sido ele o autor do crime 

de que vem indiciado, alegando que, na altura da ocorrência dos factos, ele já havia-se 

ausentado do Distrito de Morrumbala para o de Mopeia deste o ano de 2009.  

Apreciando de “meritis”.  

Por deficiências da instrução preparatória do processo, não foi em tempo junto aos autos o 

relatório de autópsia, nem qualquer documento que ateste de ter havido qualquer óbito em 

algum momento.  

Todavia, os depoimentos dos declarantes e testemunhas ouvidos no processo, especialmente o 

Bito Benjamim Uaite (fls. 15 e 16) que, sem qualquer regateio ou dúvida, indicou o réu como 

sendo o autor do crime de que vem acusado, uma vez tê-lo visto no local da execução do crime 

com uma enxada no ombro para além da confissão de seu irmão José Montinho, feita de forma 

livre e voluntariamente em todos os interrogatórios a que foi submetido.  



O réu, na sua defesa, alegou ter estado ausente do Distrito de Morrumbala quando a vítima foi 

assassinada. Ora, tal argumento cai por terra face às declarações da sua própria mãe Falce Luís 

(fls. 20 e 21) e sua irmã Lurdes Montinho (fls. 22 e 22v), as quais, de forma categórica e 

convincente, afirmam que o réu esteve presente até nas exéquias fúnebres do seu falecido 

irmão, para uma semana depois ocorrer o assassinato da vítima.  

Portanto, a prova produzida nos autos é de tal modo abundante, segura e consistente - porque 

credível e idónea e sobretudo inabalável – não deixando espaço para qualquer dúvida razoável 

de que o réu planeou e tomou a resolução de matar a sua tia Rainha Alferes, a quem a acusava 

de ser responsável pela morte do seu filho e um dos seus irmãos.   

Há, assim, nexo de causalidade adequada, numa relação de causa e efeito, entre a ofensa de 

que foi vítima a falecida Rainha Alferes, cometida pelo réu Carlitos Montinho Alferes, e a morte 

que se lhe seguiu, como consequência directa e necessária daquela ofensa.  

Estes são os factos que damos como provados, na sua pura materialidade, tal como emergem 

da prova produzida.  

Mas tanto não basta para a procedência da acusação pelo crime de homicídio voluntário, se a 

esses elementos materiais de crime se não associar o elemento moral, subjectivo, ou seja, a 

intenção, o dolo consubstanciado no animus occidendi.  

O réu agiu com intenção de por termo à vida da sua tia Rainha, atento o instrumento do crime 

(enxada), a sede de agressão (cabeça), a intensidade e a violência empreguem na agressão, não 

havendo, de facto, dúvidas de que o réu quis, efectivamente, a morte da vítima, na medida em 

que ele representou a vontade de realização do seu acto até as últimas consequências, quando 

se muniu daquele instrumento que, de antemão, sabia que era letal.   

Também não se pode questionar que o réu tenha agido com perfeita consciência da ilicitude do 

seu acto, pois, como acima dissemos, planeou e tomou a resolução de assassinar a sua tia, 

como forma de acabar com os pesadelos que esta, no seu entender, causava na sua vida, 

revelando, deste modo, a sua maturidade intelectual e liberdade volitiva.  

 Por isso, quanto a nós, não subsistem quaisquer dúvidas, quer ao nível dos seus elementos 

objectivos, quer ao nível dos seus elementos subjectivos, que ele tenha agido voluntariamente 

e com conhecimento do carácter ilícito ou imoral da sua conduta, razão pela qual, logo depois 

de consumado o crime, pôs-se em fuga, porque tinha plena consciência de que a sua conduta 

era censurável e acima de tudo criminosa.  



Face ao acima exposto, conclui-se, neste caso em concreto, que uma resolução se formou, uma 

determinação de vontade se verificou; logo, um juízo de reprovação se revelou devido a uma 

violação de valor eminentemente pessoal protegida por Lei.  

Estes factos integram, um crime de Homicídio Voluntário Simples, previsto e punido pelo artigo 

349.º do C. Penal e em concurso aparente com o de Armas Proibidas, previsto e punido pelo 

artigo 253.º do mesmo diploma legal, atento à nova redacção dada pela Lei n.º 10/87, de 19 de 

Setembro.  

As circunstâncias agravantes acima arroladas procedem, com a excepção da 10.ª (por duas ou 

mais pessoas) do artigo 34.º do C. Penal, por se mostrar consumido pela circunstância 7.ª 

(pacto entre duas ou mais pessoas), a qual se refere à participação criminosa de outros agentes, 

daí que a responsabilidade de cada um dos comparticipantes é agravada pela participação dos 

outros.  

Nestes termos, os Juízes deste Tribunal, dando provimento ao recurso, acordam em revogar 

parcialmente a sentença recorrida, condenando o réu na pena de 16 (dezasseis) anos de prisão 

maior, mantendo-se inalterável quanto ao resto o decidido pelo Tribunal da primeira instância, 

com a excepção de 100,00MT, quantia fixada para o Cofre, por falta de fundamento legal.      

Sem imposto.  

Nampula, 16 de Outubro de 2014 

Ass): Salomão Mucavele, Hermenegildo Jone, e 

Pascoal Jussa 


