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CONCURSO PARA JUIZ ASSISTENTE 

PROVA ESCRITA DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 

Data: 25 de Fevereiro 2015   

Local: Instalações da Uni-cv em Palmarejo                                                                   

Duração: 03h00 – Tolerância – 15 minutos   

I 

Comenta de forma sucinta, se bem que fundamentadamente, as seguintes afirmações: 

a) Tomando como certa a afirmação de que o crime de branqueamento de capitais é um 

crime permanente, que consequências jurídico-criminais se pode daí extrair? (01 Valor) 

b) Em Cabo Verde, em obediência ao princípio do nullum crimem sine lege, não é conduta 

típica o infanticídio. (01 valor) 

c) Há quem entenda que a posição de garante existe também na chamada situação de 

monopólio. (01 valor) 

d) O legislador penal cabo-verdiano optou por utilizar a técnica dos exemplos-padrão. (01 

Valor) 

II 

Considere a seguinte hipótese: 

António, Bento e Carlos, são amigos de longa data e estão sempre acompanhados. Todos 

residentes na zona de Lém Ferreira decidiram criar um grupo, que cognominaram de 

LENFA, cujo escopo seria organizar festas e jogar futebol. David, Fernando e Estevão, 

também amigos residem na zona de Paiol e com os mesmos objectivos supra criaram um 

grupo que intitularam de LC CAVEIRA. Há cerca de três meses, LENFA organizou uma 

festa na zona e a certa altura surgiram os três elementos do LC, querendo entrar, mas 

foram impedidos, pelo António, facto que gerou um grande tumulto, sendo que 

arremessaram pedras, uns contra os outros, sem que ninguém fosse atingido. A partir 

dessa data geminou-se uma onda de rivalidades entre os integrantes destes dois grupos, 

daí que o LENFA passou a reunir regularmente num pardieiro, reuniões essas presididas 

por António, onde traçavam estratégias de ataques, que passava por adquirir armas de 

fogo Boka bedjo e 6,35, paus de basebol, entre outras armas e recrutar outros integrantes 

com o objectivo de perseguir e atacar grupos rivais. Através de António, conseguiram a 

adesão de mais dez jovens, ainda por identificar, que passaram a integrar as fileiras do 

LENFA. Na semana passada identificaram o David, que na altura passava pela zona de 

Lém Ferreira, como sendo um dos elementos do LC que tinha participado nos tumultos e 

António, Bento e Carlos, acordaram em aplicar-lhe uma boa surra. Na execução do plano, 

encetaram perseguição ao David que pôs-se em fuga, indo refugiar-se em casa de uma 

senhora por nome de Juceila. Esta ainda procurou fechar a porta mas David acabou por 

penetrar no interior da sua casa e com ele também os três integrantes do LENFA. Ali 

dentro, agrediram-no brutalmente, com socos e pontapés, em várias partes do corpo, 

ficando estatelado no chão, altura em que, o Carlos sacou de uma faca denominada 

“Oitenta” e aplicou-lhe dois golpes na região abdominal. Juceila chamou a polícia que de 

imediato se fez ao local, encontraram David num lago de sangue, foi socorrido ao 

Hospital Agostinho Neto, onde acabou por sucumbir por não ter resistido aos ferimentos, 
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sendo a causa da morte, agressão com instrumento corto-perfurante seguido de choque 

hipovolémico. 

Por sentença transitada em julgado, prolatada em 10 de Julho do ano transacto, Bento 

tinha sido condenado, por crime de ofensas a integridade física numa pena de 14 meses 

de prisão, entretanto suspensa na sua execução por um período de 2 anos. António e 

Carlos, ambos estudantes beneficiam da condição de primariedade e todos residem com 

a mãe. No dia designado para a leitura de sentença, os três iam completar 18 anos de 

idade. 

Supondo que irá proceder á leitura da sentença hoje, aprecia a punibilidade de todos os 

intervenientes no caso, procedendo à dosimetria da pena concreta, caso vier a concluir pela 

ressonância juridico-penal dos comportamentos descritos na hipótese. (06 valores) 

III 

Considera ainda que nesse mesmo dia, os três integrantes do LENFA foram detidos em 

contexto de fora de flagrante delito, conduzidos à Procuradoria da comarca da Praia, 

sendo que, o MP promoveu a realização do primeiro interrogatório e requereu a aplicação 

das medidas de TIR e apresentação periódica para a António e Bento e prisão preventiva 

para Carlos, mas ficaram todos sujeitos a medida de coação mais gravosa. 

Finda a instrução o MP deduziu acusação contra os três, acusando-os da prática, de um 

crime de homicídio simples, em co-autoria, sem que contudo da mesma fizesse constar 

os meios de prova que sustentam tal imputação. 

Durante o julgamento, ante a confissão integral e sem reservas de Carlos, dos factos 

descritos na acusação, e pelos mesmos factos, não obstante a defesa de António e Bento 

ter arguido a nulidade da acusação, com fundamento na falta de indicação dos meios de 

prova, o juiz condenou os três, na pena de 15 anos de prisão pela prática, em co-autoria 

de um crime de homicídio qualificado, por ter considerado que naquelas circunstâncias 

ao agredirem o David de forma tão bárbara, ceifando-lhe a vida, se prevaleceram de um 

motivo fútil, circunstânciaa agravativa a que alude a alínea c) do artigo 123º do CP. 

Responda de forma sucinta, porém, fundamentadamente, as seguintes questões: 

1 - Aprecia a decisão do juiz em aplicar a prisão preventiva às todos os detidos? (02 valores) 

2 – Qual deveria ser o teor do primeiro despacho judicial sobre a acusação? (01 valor) 

3 – Que despacho deveria incidir sobre a nulidade arguida no julgamento? (02 valores) 

4 - Comente criticamente a intervenção do juiz de julgamento ao proceder à condenação dos 

arguidos, nos moldes em que a fez? (02 valores) 

5 – Supondo que António e Bento remeteram ao silêncio, podia o juiz condená-los apenas com 

base na confissão de Carlos? (02 valores) 

6 – Inconformado com a decisão do juiz de julgamento, no prazo de 8 dias a contar da notificação 

da sentença, Bento apresentou um requerimento de interposição de recurso. Que despacho 

proferia sobre o requerimento? (01 valor) 
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Para realizar o teste, pode usar: Constituição da República de Cabo Verde, Código de 

Processo Penal, Código Penal, Leis que definem a Organização, a Competência e o 

Funcionamento dos Tribunais Judiciais e do Ministério Público. 

 

Fim. Boa sorte 

 


