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SUMÁRIO 

1. A fundamentação da sentença consiste não só na enumeração 

dos factos provados e não provados e na indicação das provas 

que serviram para formar a convicção do tribunal, como também 

numa exposição dos motivos, de facto e de direito, que 

fundamentam a decisão. 

2. Verifica-se a nulidade sempre que ocorrer a omissão total ou 

parcial de qualquer das menções referidas no nº 2 do artigo 355º. 

Quer dizer, há nulidade sempre que não indique factos provados 

ou não provados, ou não indique as provas que servem da 

formação da convicção do Tribunal – falta do motivo de facto 

para a decisão. 

3. É manifestamente improcedente o recurso que se limitou a 

sindicar a livre convicção do Tribunal ou manifestar a sua mera 

discordância com a decisão tomada no Acórdão recorrido. 

4. O arguido tem o direito de ser ouvido tem também o direito de 

silêncio, direitos estes que são geralmente considerados como 
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componentes do direito de defesa: ninguém pode ser obrigado a 

depor contra si mesmo, razão por que o facto de o arguido 

manter-se em silêncio em audiência não pode ser levado a tomar 

uma decisão a seu desfavor. Isto, porém não impede que o 

Tribunal possa condenar o arguido silente em audiência com 

base noutros factos que permitem tomar tal decisão. 

O Relator, 

Choi Mou Pan 
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Recurso nº 7/2003 

Recorrente: (A) 

 

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.: 

 

O Ministério Público acusou os arguidos (B) e (A) pela prática, em 

co-autoria e na forma consumada, de um crime de roubo previsto e 

punido pelo artigo 204º do Código Penal. 

Junto do Tribunal Judicial de Base, foram autuados como Processo 

Comum sob nº PCC-053-02-4. 

Realizada a audiência de julgamento, o Tribunal Colectivo decidiu: 

a. Absolver o 2º arguido (B) do crime de roubo de que vinha 
acusado, por dúvida; 

b. Condenar o 1º arguido (A) na pena de um (1) ano e nove (9) 
meses de prisão pela prática, em co-autoria material e na 
forma consumada, de um crime de roubo p. e p. pelo artº 204º, 
nº 1 do CPM; 

c. Condenar o 1º arguido (A) a pagar à ofendida indemnização 
no montante de MOP$4.4000,00, a título de danos 
patrimoniais e não patrimoniais sofridos, e a tal quantia 
acrescerá os juros vincendos à taxa legal; 

d. Condenar ainda o 1º arguido em três Ucs de taxa de justiça e 
nas custas do processo, bem como a quantia de quinhentas 
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patacas nos termos do artº 24º da Lei nº 6/98/M, de 17 de 
Agosto. 

Inconformado com a decisão condenatória recorreu o arguido (A), 

que motivou para concluir, em síntese, o seguinte: 

1. O acórdão de que se recorre, conforme o sentido exposto nos 
pontos 9 e 12, e não ignorando o contido no recurso em geral, 
em matéria de silêncio processual e direito do arguido que 
não pode ser prejudicado por isso, incorreu em vício de 
matéria de direito por violação do sentido da norma do artigo 
324º do CPP. 

2. O acórdão em crise, nos termos sentido da motivação 
esplanada nos pontos 10 e 13, e não cumprindo o acórdão os 
requisitos exigidos por lei, incorre no vício de matéria de 
direito por violação das normas dos artigos 355º, nº 2, e 360º, 
al. a), ambos do CPP. 

3. Igualmente o acórdão, pelo exposto nos pontos 11 e 14 da 
motivação, ao condenar o recorrente e absolver o 2º arguido 
pelos mesmos factos derivados das mesmas e únicas 
declarações da única ofendida, incorre no vício de erro 
notório na apreciação da prova, e por consequência em vício 
de insuficiência para a decisão da matéria de facto provada e 
vício de contradição insanável da fundamentação.  

Do recurso, respondeu o MºPº que pugnou pela improcedência do 

recurso. 

Nesta Instância, o Digno Proceurador-Adjunto apresentou o seu 

douto parecer no sentido de rejeição do recurso por ser manifestamente 

improcedente. 
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Foram colhidos os vistos legais dos Mmºs Juizes Adjuntos 

Cumpre-se decidir.  

 

Quanto a matéria de facto, foi dada como assente a seguinte 

factualidade: 

- No dia 16 de Junho de 2002, cerca das 01H30, quando (C) 
estava, sozinha, de pé à porta do edf. “Fong Leng” perto do 
Colégio Sagrado Coração Jesus na Avenida Ouvidor Arriaga, 
à espera de amigos, o 1º arguido (A) e um indivíduo 
desconhecido aproximaram-na pelo seu lado direito, 
empurrando com mão, em conjunto, o corpo da (C), 
pretendendo empurrá-la para dentro do portão do referido 
edifício. 

- Entretanto,o 1º arguido (A) agrediu com socos na cabeça e na 
cara da (C), começando a puxar a mala de mão da mesma. A 
mala é da marca MORGAN e de valor de cerca de 
MOP$250.00, continha de MOP$130,00 em dinheiro, uma 
máquina fotográfica da marca RICOH e de valor de cerca de 
MOP$700,00, bem como o bilhete de identidade, carteira, 
chaves, etc., da ofendida. 

- A agressão supracitada provocou directamente escoriações no 
tecido mole do lábio superior e inferior, da parte exterior, da 
ofendida (C), o que, segundo o relatório de exame clínico de 
medicina legal constante a fls. 27 dos autos, precisa de cerca 
de 3 dias para se recuperar. 
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- O  indivíduo desconhecido, aproveitando a oportunidade de 
a ofendida ter sido agredida e ter deixado cair no chão o seu 
telemóvel da marca “SEWON”, apanhou e apoderou-se do 
mesmo. O telemóvel valia no mercado cerca de MOP$2.500,00 
e que até agora ainda não foi recuperado. 

- Os gritos altos de socorro da ofendida tinham alertado dois 
cidadãos que passavam por ali de motociclo e que se 
aproximaram para saber do que tinha acontecido. O 1º 
arguido e o indivíduo desconhecido, sabendo que o seu 
objectivo não ia ter sucesso, fugiram separadamente. Assim, a 
mala de mão da ofendida bem como os bens contidos nela 
não foram roubados. 

- O 1º arguido foi apanhado no beco de Coelho do Amaral da 
Estrada de Coelho do Amaral pelos cidadãos e guardas da 
P.S.P. que iam atrás dele. 

- O 2º arguido (B) foi detido na Avenida Marginal do Lam Mau, 
perto do Edifício “Wa Pou” pelas guardas da P.S.P. 

- O 1ºarguido e o indivíduo desconhecido, com objectivo de 
ficarem na posse de bens alheios, empregaram, em conjunto,, 
violência contra a ofendida. 

- Esses viram-se obrigados a deixar de continuar a praticar a 
criminalidade porque as suas condutas já foram descobertas 
por outros. 

- O 1º arguido praticou a supracitada conduta criminal livre, 
consciente e voluntariamente, e sabia perfeitamente que a sua 
conduta era ilícita e punida por lei. 
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*** 

- O 1º arguido (A) manteve em silêncio. 

- O 2º arguido (B) não confessa os factos. 

- Aufere, mensalmente, cerca de MOP$10.000,00 e tem a seu 
cargo os seus pais. Possui como habilitações o curso 
secundário incompleto. 

*** 

- A ofendida, contabilista, sofreu intensas dores durante as 
agressões e perdeu o referido telemóvel. 

- Deseja procedimento criminal e indemnização pelos danos 
sofridos. 

*** 

Em relação ao 1º arguido, no seu CRC consta o seguinte: 

- Por sentença de 26/5/99, do Processo Sumário-Crime nº 
205/99 do 3º Juízo, foi o arguido condenado pela prática de 
um crime p.p.p. artº 2º do DL nº 2/89/M, de 9 de Janeiro, artº 
73º do Decreto 492/73, de 4 de Outubro, e artº 312º nº 2 do 
CPM, na pena de sete meses de prisão; e pela prática de um 
crime p.p.p. artº 8º nº 1 da L nº 2/90/M, de 3 de Maio, na 
pena de três meses de prisão, substituída por igual tempo de 
multa à razão de MOP$50,00 por dia, perfazendo, no total, a 
multa de MOP$4.500,00. 

- Em cúmulo jurídico, foi condenado na pena de nove meses de 
prisão, cuja execução foi-lhe suspensa por dois anos. 
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- Em 10/9/01, por despacho judicial foi declarada extinta a 
pena aplicada. 

- E nada consta em desabono do 2º arguido do seu CRC junto 
aos autos. 

*** 

- Não se provou que o 2º arguido tenha praticado o crime de 
roubo. 

- E não se provaram quaisquer outros factos da douta acusação 
e que não estejam em conformidade com a factualidade acima 
assente. 

*** 

Na indicação da prova para a formação a convicção do Tribunal 
afirmou que a convicção do Tribunal baseou-se na prova constante dos 
autos, na análise crítica e comparativa das declarações do 2º arguido e do 
depoimento das testemunhas inquiridas. 

 

Conhecendo. 

O recorrente levantou as seguintes questões: 

1. Falta de fundamentação 

2. Vícios do julgamento da matéria de facto 

3. “Silêncio” do arguido 
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1. Flata de fundamentação 

O artigo 360º do CPPM diz: 

“É nula a sentença:  

a)  Que não contiver as menções referidas no nº 2 e na alínea b) do nº 3 do 
artigo 355º; 

b)  Que condenar por factos não descritos na pronúncia ou, se a não tiver 
havido, na acusação ou acusações, fora dos casos e das condições previstos 
nos artigo 339º e 340º” 

Por sua vez diz o artigo 355º: 

“1. … 

 2. Ao relator segue-se a fundamentação, que consta da enumeração dos 
factos provados e não provados, bem como de uma exposição, tanto 
quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e 
de direito, que fundamentam a decisão, com indicação das provas 
que serviram para formar a convicção do tribunal.” 

Como se vê, nos termos do artigo 355º nº 2, a fundamentação da 
sentença consiste não só na enumeração dos factos provados e não 
provados e na indicação das provas que serviram para formar a 
convicção do tribunal, como também numa exposição dos motivos, de 
facto e de direito, que fundamentam a decisão. 

No que diz respeito à exposição, a lei adjectiva exige que tal 
exposição de motivos de facto e de direito seja tanto quanto possível 
completa, ainda que concisa, visando saber se o direito foi bem ou mal 
aplicado no caso concreto e pretendendo-se a certificação de um processo 
lógico ou racional que lhe subjaz.1 

                                           
1  Leal-Henriques e Simas Santos, Código de Processo Penal Português anotado, II, p. 400, onde citou o 
Acórdão do STJ de Portugal de 3 de Abril de 1991. Vide também o Ac. Do TUI de 20 de Março de 2002 
no proc. nº 3/2002. 
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Ou seja, essencial é que a referida exposição dos motivos que 
fundamentam a decisão é a fundamentação de direito, do enquadramento 
jurídico dos factos.2 

Para Marques Ferreira, o artigo 360º al. a) do Código de Processo 
Penal prevê que se verifica a nulidade sempre que “ocorrer a omissão 
total ou parcial de qualquer das menções referidas no nº 2 do artigo 355º 
independentemente de essa falta se manifestar no âmbito da enumeração 
dos factos provados ou não provados ou a nível da motivação 
propriamente dita – exposição de motivação = indicação de provas”.3  

Quer dizer, o que é certo é que há nulidade sempre que não 
indique factos provados ou não provados, ou não indique as provas que 
servem da formação da convicção do Tribunal – falta do motivo de facto 
para a decisão. 

O que resultou do Acórdão, vemos que, o Acórdão elencou os 
factos provados, e na parte de factos não provados, escrevendo embora 
“não se provou que o 2º arguido tenha praticado o crime de roubo”, 
expressão esta que se trata da conclusão jurídica, disse que “e não se 
provaram quaisquer outros factos da douta acusação e que não estejam 
em conformidade com a factualidade acima assente”. Assim, há indicação 
dos factos dados provados e não provados, com o qual satisfez este 
requisito. 

Indicou o Acórdão ainda as provas que serviram para formar a 
convicção do Tribunal, (como acima transcrito), dizendo que: 

“A convicção do Tribunal baseou-se na prova constante 
dos autos na análise crítica e comparativa das declarações do 2º 

                                           
2  Maia Gonçalves, Código de Processo Penal anotado 1996, 7ª Edição, p. 550, onde citou o Acórdão do 
STJ de Portugal de 29 de Janeiro de 1992. 
3 Juiz Conselheiro de Portugal, in Comunicação nas Jornadas do Novo Código de Processo penal, 1997, 
Da Fundamentação da Sentença Penal em Matéria de Facto. 
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arguido e o depoimento das testemunhas inquiridas”. 

E na parte do motivo de direito, o Acórdão recorrido não deixou 
de escrever a sua fundamentação no enquadramento jurídico dos factos, 
conforme as fl. 205 e verso dos autos. 

Cremos que a fundamentação do Acórdão cumpriu as exigências 
impostas no artigo 355º nº 2 do Código de Processo Penal, ao que nada há 
que censurar. 

Improcede assim nesta parte o recurso. 

 

2. Vícios do julgamento da matéria de facto 

Consequentemente o recorrente invocou que “o acórdão em 
termos de matéria de facto provada e não provada e relativamente à 
acusação que se baseia nas declarações da ofendida, e tanto em conta as 
circunstâncias fora de flagrante delito e de nunca se ter encontrado o 
objecto do roubo, o que reduz a credibilidade da posição da ofendida, e 
por fim ter optado por condenar o recorrente e absolver o 2º arguido, 
incorre no vício de erro notório na apreciação de prova”. 

Continuou o recorrente, “daqui resulta inequivocamente o vício 
de insuficiência para a decisão de facto provada, por a matéria de facto 
ser insuficiente para a decisão proferida contra o recorrente 
verificando-se igualmente uma lacuna no apuramento da matéria de facto 
necessária para a decisão do direito; e ainda o vício de contradição 
insanável da fundamentação visto que a decisão oposta em relação aos 
dois arguidos apresenta-se insanável tendo em conta as regras da 
experiência”. 
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Temos decidido que só existe o vício da insuficiência da matéria 
de facto provada quando o Tribunal não deu como provados todos os 
factos pertinentes à subsunção no preceito penal incriminador por falta 
de apuramento de matéria”,4 ou seja “quando se verifica uma lacuna no 
apuramento dessa matéria que impede a decisão de direito; quando se 
puder concluir que sem ela não é possível chegar-se à solução de direito 
encontrada.”5 

Só há erro notório na apreciação da prova quando for evidente, 
perceptível, para um cidadão comum, que o que se teve como provado ou 
não provado está em desconformidade com o que realmente se provou 
ou não provou, ou que se retirou de um facto tido como provado uma 
conclusão logicamente inaceitável,6 vício este que resulta dos próprios 
elementos constante dos autos, por si só ou com apelo às regras da 
experiência comum (2ª parte do nº 2 do artº 400ºdo CPPM). 

E só pode considerar como contradição insanável da 

fundamentação quando se verifica a incompatibilidade entre os factos 

dados como provados, bem como entre os factos dados como provados e 

os não provados, como entre a fundamentação probatória da matéria de 

facto,7 incompatibilidade esta que deve ser absoluta e evidente, em face 

ao padrão de um homem médio, de maneira que impede o Tribunal da 

qualificação jurídica dos mesmos ou seja da decisão da causa.8 

                                           
4 Entre outros, o acórdão de 15/6/2000 no Recurso nº 92/2000. 
5 Entre outros, o Acórdão de 14 de Setembro de 2000 do processo n° 128/2000. Neste sentido decidiu 
também o Tribunal de Última Instância confirmando que “ocorre o vício da insuficiência para a 
decisão da matéria de facto provada quando a matéria de facto provada se apresente 
insuficiente para a decisão de direito adequada, o que se verifica quando o Tribunal não apurou 
matéria de facto necessária para uma boa decisão da causa”, vide o Acórdão de 20 de Março de 
2002 do processo nº 3/2002.. 
6  Acs. do TSJ de 11.06.98, Proc. n.º 847; de 24.09.98, Proc. n.º 895 e de 29.09/99, proc. 1111/99, de 
3/2/2000. Do proc. nº 1263 e 1267 etc. 
7  Cita-se, entre outros, o Ac. de 16 de Março de 2000 do Processo 25/2000. 
8  Acórdão do TSI de 20 de Março de 2003 no processo nº 8/2003. 
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Numa palavra: o recorrente pretende alegar que o acórdão incorre 

nesses vícios por o ter condenado e absolvido o 2º arguido “pelos 

mesmos factos derivados das mesmas e únicas declarações da única 

ofendida”. 

Constata-se na sua motivação: “o acórdão em termos de matéria de 

facto provada e não provada, e relativamente à acusação que se baseia 

nas declarações da ofendida, e tendo em conta as circunstâncias fora de 

flagrante delito e de nunca se ter encontrado o objecto do roubo, o que 

reduz a credibilidade da posição da ofendida, e por fim ter optado por 

condenar o recorrente e absolver o 2º arguido, incorre no vício de erro 

notório na apreciação de prova”, alegação esta que, se não fosse uma 

alegação da insuficiência de prova ou uma mera discordância com a 

decisão da matéria de facto, deveria ser uma sindicação à livre convicção 

do julgador que é proibida pela regra prevista no artigo 114º do Código 

de Processo Penal. 

Manifestamente é improcedente o recurso também nesta parte. 

 

3. Silêncio do arguido 

O recorrente, quanto a esta parte, levou apenas a conclusão que “[o] 

acórdão de que se recorre, conforme o sentido exposto nos pontos 9 e 12, 

e não ignorando o contido no recurso em geral, em matéria de silêncio 

processual e direito do arguido que não pode ser prejudicado por isso, 
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incorreu em vício de matéria de direito por violação do sentido da norma 

do artigo 324º do CPP”.9 

                                           
9  Mas não se percebe o que queria dizer com esta conclusão sem citar a sua motivação nesta 
parte. 
Disse o recorrente: 
“9. O recorrente manteve-se em silêncio. 
Ora, aqui começam algumas das preocupações que nos trazem ao recurso. 
Estamos em crer que o colectivo de juizes terá interpretardo e reagido mal a esta posição do 1º arguido em 
sede de audiência e discussão de julgamento – ao silêncio. 
Diz o artigo 324º do CPP que o silêncio não pode desfavorecer o arguido, tratando a lei este momento da 
posição processual do arguido como de declarações facultativas do mesmo. 
O raciocínio do colectivo em termos de avaliação da posição recorrente é tanto mais preocupante que não 
cuidou de ter em atenção que este sempre negou os factos pelos quais estava acusado, e que por isso o seu 
silêncio é o resultado do desconhecimento de circunstâncias que nunca o poderiam favorecer porque de 
facto ele não conhecia, então, silêncio nunca o poderia ter desfavorecido. 
Conforme se pode observar nos autos, o recorrente sempre explicou as suas razões e o seu desconhecimento 
dos fatos. 
Nas últimas declarações deste permitidas pelo artigo 342º do CPP, ele volta negar os factos de que fôra 
acusado. 
Contudo, a decisão de juizes revela que interpretou o silêncio do recorrente de forma errada, tendo 
pretendido nitidamente desfavorecê-lo. 
Vistas as coisa na perspectiva de que não existe detenção em flagrante delito, de a única prova tratar-se 
das declarações da ofendida, e de que o 2º arguido apesar de também negar os factos é absolvido, somos 
obrigados a concluir que o silêncio foi mal aceite e interpretado pelo colectivo, convicção espelhada no 
conteúdo extremamente conciso do acórdão. 
… 
12. Voltando à questão relativa ao silêncio (já abordada no ponto 9), posição assumida pelo recorrente em 
sede de julgamento e permitida por lei, convém analisar do que se trata e como deve ser avaliado. 
A consagração legal da possibilidade de manter em silêncio na fase de julgamento vem expressa nos 
artigos 324º, nº 1, e de forma lateral na interpretação da letra do 326º, nº 2, ambos do CPP. 
Em ambas as disposições se diz que nesta opção o silêncio não pode desfavorecer o arguido, in casu o 
recorrente. 
Aparentemente, o recorrente ao optar por calar às questões postas pelo tribunal leva à conclusão que não 
pretende colaborar com a justiça, mas neste sentido ele não é obrigado a participar nessa finalidade através 
das suas declarações, visto que ao assumir a posição do silêncio não se trata do destinatário próprio do 
dever de colaboração na administração da justiça penal. É daqui que deriva o princípio segundo o qual o 
arguido não pode ver juridicamente desfavorecida a sua posição pelo facto de exercer o seu direito ao 
silêncio. 
Tendo o recorrente optado pelo silêncio, o colectivo no exercício do direito processual penal não pode 
valorar tal posição como indício de culpa ou presunção de culpa, tratando-se aqui de uma autêntica 
proibição de prova. 
Tendo por assente que o recorrente sempre negou os factos, bem como o 2º arguido, e nunca o telefone foi 
encontrado, ficando somente as declarações da ofendida que não tinha quaisquer dúvidas que os dois 
arguidos foram quem cometeram os actos infractores de que foram acusados, não se entende a condenação 
do recorrente no exercício do silêncio permitido por lei em face de uma absolvição do 2º arguido. 
Se o 2º arguido provou que não estava no local no momento dos factos, e se a ofendida não tinha dúvidas 
acerca da identidade dos dois arguidos, então o recorrente, possivelmente, poderia também não ser a mesa 
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Manifestamente não tem razão, pois o recorrente não deixou de  

demonstrar-se a sua mera discordância com a decisão. 

Dispõe o artigo 324º nº 1 do Código de Processo Penal: 

“1. O juiz que preside ao julgamento informa o arguido de que tem 

direito a prestar declarações em qualquer momento da audiência, desde 

que elas se refiram ao objecto do processo, sem que no entanto a tal seja 

obrigado e sem que o seu silêncio possa desfavorecê-lo. 

2. …” 

Em paralelo ao direito de ser ouvido – artigo 128º nº 1 e 342º nº 1 do 

Código de Processo Penal - o arguido tem o direito de silêncio, que 

também é geralmente considerado como componente do direito de defesa: 

ninguém pode ser obrigado a depor contra si mesmo.10 

                                                                                                                            
pessoa que a ofendida indicava, tendo o tribunal, relativamente os dois arguidos, valorado diferentemente 
as declarações da ofendida sem qualquer base legal. O recorrente sempre negou os factos, bem como aos 
seus mandatários, nunca tendo na circunstância sido provada qualquer culpa contra si – é sempre a 
palavra da ofendida contra a dos arguidos. 
O único meio de prova concretizável par aa credibilização das declarações da ofendida eram as declarações 
do recorrente. Mas, consagrando a lei o direito ao silêncio do arguido, está a dizer que nesta hipótese cessa 
o dever de colaboração com a justiça e como tal não pode ser valorado negativamente em termos de 
atribuição de culpabilidade. 
Acresce que, o acórdão também não ilucida concretamente, nem explana suficientemente como chegou à 
conclusão de que foi o recorrente que praticou o roubo. Também não explica como valorou o silêncio, ou o 
que daí retirou para as suas conclusões, limitando-se a referir que o 1º arguido manteve em silêncio, para 
depois concluir que dúvidas não restam de que o 1º arguido incorreu na prática do aludido crime. 
Come o devido respeito, nesta parte quem não pode silenciar é o tribunal que deve explicar muito melhor 
as razões que levaram a decidir desta forma, e como lá chegou para concluir em face das declarações da 
ofendida que recorrente praticou os factos e o 2º arguido não. 
Em nossa opinião o tribunal valorou negativamente o silêncio do recorrente, incorrendo o acórdão em 
vício de matéria de direito por interpretação errada da norma do artigo 324º, nº 1 parte final, do CPP. 
O sentido em que aquela norma foi interpretada em face do silêncio do recorrente em julgamento constitui 
violação de norma legal, pelo que a referida norma deve ter outra interpretação que já se deixou exposto, e 
ainda como expressa a jurisprudência abundante acerca desta matéria, e a própria doutrina (veja-se 
Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 437 e segs.).” 
10  Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, III, 1994, p.245 a 246. 
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Com a leitura que fizemos sobre a motivação do recurso, o que nos 

parece é que o recorrente considera que o Tribunal condenou o arguido 

ora recorrente por ter mantido em silêncio. 

Como ponderaram os Drs Leal-Henriques e Simas Santos, “Não se 

deve confundir ‘desfavorecer’ com o ‘não favorecer’. É que a confissão, se 

espontânea, beneficia a posição do arguido e, se do seu silêncio resulta o 

desconhecimento das circunstâncias que o poderiam favorecer, então, 

poderá o silêncio nitidamente desfavorecê-lo”.11 

Sendo certo que o Tribunal deu como provado que “o 1º arguido 

(A) manteve em silêncio”, não quer dizer que por isto mesmo levou o 

Tribunal condenar o arguido ora recorrente. 

No fundo o recorrente está a alegar que o Tribunal não podia dar 

como provados os outros factos que levou a condená-lo, perante o seu 

silêncio. Obviamente, isto já entrou na zona proibida – liberdade da 

apreciação de prova e livre convicção do Tribunal. 

O que é mais importante é que os factos dados por assentes, 

também para nós, permitem integrar o crime de roubo. Basta ver os 

seguintes factos dados por assentes: 

- “No dia 16 de Junho de 2002, cerca das 01H30, quando (C) 
estava, sozinha, de pé à porta do edf. “Fong Leng” perto do 
Colégio Sagrado Coração Jesus na Avenida Ouvidor Arriaga, 
à espera de amigos, o 1º arguido (A) e um indivíduo 
desconhecido aproximaram-na pelo seu lado direito, 
empurrando com mão, em conjunto, o corpo da (C), 

                                           
11  In Código de Processo Penal de Macau anotado, 1997, p. 686.  
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pretendendo empurrá-la para dentro do portão do referido 
edifício. 

- Entretanto, o 1º arguido (A) agrediu com socos na cabeça e na 
cara da (C), começando a puxar a mala de mão da mesma. A 
mala é da marca MORGAN e de valor de cerca de 
MOP$250.00, continha de MOP$130,00 em dinheiro, uma 
máquina fotográfica da marca RICOH e de valor de cerca de 
MOP$700,00, bem como o bilhete de identidade, carteira, 
chaves, etc., da ofendida. 

- ...  

- O  indivíduo desconhecido, aproveitando a oportunidade de 
a ofendida ter sido agredida e ter deixado cair no chão o seu 
telemóvel da marca “SEWON”, apanhou e apoderou-se do 
mesmo. ... 

- ... O 1º arguido e o indivíduo desconhecido, sabendo que o 
seu objectivo não ia ter sucesso, fugiram separadamente. 
Assim, a mala de mão da ofendida bem como os bens 
contidos nela não foram roubados. 

- O 1º arguido foi apanhado no beco de Coelho do Amaral da 
Estrada de Coelho do Amaral pelos cidadãos e guardas da 
P.S.P. que iam atrás dele. 

- ... .” 

Por outro lado, na medida de pena, o Tribunal também não deu 

especialmente relevância a seu desfavor o facto de silêncio em audiência. 
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Na medida de pena, o Tribunal ponderou concretamente todas as 

circunstâncias apuradas no julgamento, nomeadamente, “a culpa do 

agente e as exigências da prevenção criminal, tendo em conta o grau de 

ilicitude, o modo de execução, gravidade das consequências, o grau da 

violação dos deveres impostos, intensidade do dolo, os sentimentos 

manifestados, a sua motivação, as suas condições pessoais e económicas, 

comportamento anterior e posterior e demais circunstancialismo apurado 

o 1º arguido já não é delinquente primário e também não demonstrou 

arrependimento. Por outro lado, releva ainda para o caso, o facto de ter 

empregado de forma gratuita a violência contra a ofendida, o que agrava 

o desvalor da sua conduta”. 

Podendo embora o silêncio do arguido ora recorrente em audiência 

ser um factor de ponderação nesta medida de pena, nomeadamente para 

o comportamento posterior, não se demonstra que o Tribunal tinha dado, 

de forma explícita nem implícita, relevância o silêncio do arguido ora 

recorrente, e aplicou uma pena a seu desfavor. 

Pois, perante uma moldura penal de 1 a 8 anos de prisão, o 

Tribunal aplicou-lhe apenas uma pena de 1 ano e 9 meses de prisão, um 

pouco superior ao seu limite mínimo, medida de pena concreta esta que 

se nos afigura adequada e equilibrada, não merecendo qualquer censura. 

Assim sendo, de forma manifesta, o recurso não pode proceder. 

Pelo exposto acordam neste Tribunal de Segunda Instância em 

rejeitar o recurso interposto pelo arguido (A). 
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Custas pelo recorrente com a taxa de justiço em 3 UC’s, como 

também a igual taxa de rejeição prevista pelo artigo 410º nº 4 do Código 

de Processo Penal. 

Macau, RAE, aos 10 de Abril de 2003 

 

Choi Mou Pan (Relator) – José Maria Dias Azedo – Lai Kin Hong 
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