
Reforma no Sistema Penal 
Angolano

No passado dia 11 de Novembro de 2020, foram aprovados dois

importantes instrumentos legais, designadamente, a Lei n.º 38/20, a

qual aprova um novo Código Penal, e a Lei n.º 39/20, a qual aprova

um novo Código de Processo Penal.

A aprovação destas Leis traz uma importante reforma estrutural no

sistema penal angolano, substituindo respectivamente o antigo Código

Penal de 1886 e o antigo Código de Processo Penal de 1929, os

quais se encontravam manifestamente desajustados à realidade

actual angolana.

Das várias alterações que este novo Código Penal apresenta,

destacam-se as seguintes:

• Em caso de condenação em pena de multa, a mesma pode ser

paga em prestações (sempre que a situação económica e

financeira do condenado o justificar) ou convertida em trabalho

comunitário;

• A pena de prisão não superior a seis meses é substituída por igual

número de dias de multa, ou por outra pena não privativa de

liberdade aplicável (excepto se a execução da prisão for exigida

pela necessidade de prevenir o cometimento de novos crimes);

• A pena máxima de prisão é alargada para 35 anos;

• Extensão da responsabilidade criminal a pessoas colectivas, com

penas que podem incluir o encerramento de estabelecimentos;
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• Estabelecimento de novos crimes relacionados com corrupção e

crimes de “colarinho branco” no sector privado, os quais são

passíveis de aplicação de pena de multa ou de prisão;

• Inclusão de novos crimes contra o mercado e a economia, crimes

relacionados com a violação de regras cambiais e crimes

informáticos (designadamente, crimes envolvendo fraude);

• A realização, aceitação ou facilitação de realização de pagamentos

em numerário em montante superior a 3.107.368,00 Kz (cerca de

38.000,00 €) passa a ser punível criminalmente.

Por outro lado, o novo Código de Processo Penal estabelece um

conjunto de regras destinadas a fortalecer as garantias processuais

no decurso do processo penal, designadamente:

• Clarifica as regras aplicáveis em cada fase processual,

nomeadamente na fase de instrução preparatória e na fase de

instrução contraditória;

• Alargamento dos meios de prova, tais como escutas telefónicas.

Tanto o novo Código Penal como o novo Código de Processo Penal,

entrarão em vigor 90 dias após a data da sua publicação, ou seja,

entrarão em vigor a 9 de Fevereiro de 2020.
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Toda a informação presente neste documento é de carácter geral, não devendo ser entendida como um parecer legal ou qualquer forma de publicidade.

Este conteúdo não pode ser reproduzido sem autorização. A MC&A Internacional é uma rede multinacional que presta serviços jurídicos, através de
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