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SUMÁRIO  

 

I – O recurso penal segue na sua tramitação as regras fixadas para os agravos de petição em matéria cível, 

com o regime e efeitos adequados. Tratando-se de um recurso sobre uma decisão tirada pela 2ª instância, é 

regido pelo artigo 754º, alínea b) e seguintes do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. O novo 

Código de Processo Penal, aprovado pela Lei nº 25/2019, de 26 de Dezembro, regulamenta a tramitação de 

recursos penais em sede própria e afasta a aplicação subsidiária das normas do C. P. Civil, atenta a distinta 

natureza de ambos os diplomas.  

II – No recurso em que se impugne uma decisão do tribunal superior de recurso que confirmou o despacho 

de pronúncia prolatado pelo tribunal da 1ª instância, o poder cognitório e decisório do Tribunal Supremo 

circunscreve-se à matéria de direito e no limite das conclusões apresentadas pelos recorrentes nas suas 

motivações, com estrita observância da lei.  

III – Tendo-se registado sucessão de legislação penal durante a pendência do processo com a aprovação do  

Código Penal, do Código de Processo Penal e do Código de Execução das Penas, haverá sempre que 

determinar qual a lei aplicável, atenta a proibição da aplicação retroactiva da lei, admitida, apenas, nos 

casos em que a lei anterior, vigente à data dos factos, se mostrar mais favorável aos arguidos. Assim dispõe 
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o artigo 57 da Constituição da República de Moçambique (CRM), o artigo 3 do C. Penal e, bem assim, o 

artigo 3 do C. P. Penal vigentes.  

IV – Em processo penal as nulidades são reduzidas ao mínimo e taxativamente enunciadas na lei. Na sua 

arguição tem de se demonstrar o facto e, igualmente, indicar a concreta norma que as prescreve, sob pena 

da improcedência do suscitado vício.   

V – Vedado que está o conhecimento da matéria de facto, o poder cognitivo do Tribunal Supremo restringe-

se à matéria de direito, relegando-se para as instâncias tudo o que esteja relacionado com matéria de facto. 

VI – O crime de associação para delinquir/associação criminosa requer comparticipação necessária e 

complementaridade de esforços com vista à execução do desígnio criminoso. Para a verificação do crime de 

associação para delinquir/associação criminosa é necessário que se mostrem reunidos, cumulativamente os 

seguintes pressupostos: 

i) existência de associação ou grupo comprovada por meios de prova directa ou indirecta que observada à 

luz da experiência permita, com certo grau de segurança, concluir pela sua constituição, ou seja pela 

verificação do elemento organizativo; ii) o elemento finalístico, que o grupo tenha por objecto ou finalidade 

a prática de um ou mais crimes; iii) o elemento estabilidade ou permanência que se concretiza com a 

existência de acerto de vontades (acordo), ainda que de forma tácita entre duas ou mais pessoas para 

cooperarem na realização de um projecto comum – a prática de um ou mais  crimes e que entre os seus 

membros se observe uma certa disciplina. Sendo crime doloso, é necessário que se prove a existência de dolo 

de associação.  

 Cada membro actua ou pode actuar no seu próprio interesse, concertadamente com os demais elementos 

para a realização de um projecto comum.   

VII – Para que se verifique o crime de corrupção passiva para acto ilícito é necessário que a solicitação e 

recebimento de vantagens tenha por finalidade a prática ou omissão de actos que impliquem violação de 

deveres funcionais do servidor público.  

VIII – O crime de peculato é um crime de dano no respeitante à lesão do bem jurídico protegido e de 

resultado quanto à forma de consumação do ataque ao objecto da acção, que consiste na apropriação 

ilegítima pelo servidor público, ou como tal por lei considerado, em proveito próprio ou alheio, de dinheiro 

ou coisa móvel ou imóvel, pública ou particular que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja 

acessível em razão das suas funções. A coisa está acessível quando se acha no domínio funcional por ordem, 

requisição ou qualquer outra forma, embora não se encontre na sua posse. O bem jurídico protegido pela 

incriminação é a integridade do exercício das funções públicas pelo funcionário ou empregado público.  

IX – A qualidade de servidor público comunica-se aos arguidos que a não possuam desde que dela tenham 

conhecimento ou que devessem tê-la previsto, antes do crime ou durante a sua execução, nos termos do 

artigo 32º do C. Penal (1886) e 35 do diploma legal vigente.  

X -  Há uma relação de concurso aparente (consunção) entre o crime de peculato e o crime de falsificação. 

De um modo geral há concurso aparente (consunção) entre o crime de falsificação de documentos e o crime 

de burla ou qualquer outro crime que tenha sido preparado, facilitado, executado ou encoberto por 

intermédio de documento falso. Não deve ser punido autonomamente dada a natureza instrumental, ou seja, 

quando cometido com a intenção de executar outro.   

XI – O crime de chantagem ou, mais propriamente, tráfico de influências é um crime de perigo abstracto 

quanto ao bem jurídico protegido e de mera actividade quanto ao objecto. Nele antecipa-se a tutela penal e 

visa a incriminação atingir os comportamentos prévios ao acto de corrupção. Os bens jurídicos protegidos 
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são a preservação do Estado de direito, tal como estabelecido na CRM no respeitante à liberdade de acção 

das entidades públicas e a integridade no exercício das suas funções de funcionários estrangeiros e de 

funcionários de organizações de direito internacional público.  

XII – O crime de branqueamento de capitais é um crime de perigo abstracto no respeitante ao grau de lesão 

do bem jurídico protegido, na medida em que as condutas típicas não atingem o bem jurídico protegido de 

forma irreversível, mas apenas colocam em perigo a realização da justiça. Já no tocante à forma de 

consumação do ataque ao objecto da acção, as acções de conversão, transferência, ocultação e dissimulação 

são crimes de resultado.  

XIII - O crime de branqueamento de capitais pode ser cometido por qualquer pessoa, incluindo o autor ou 

comparticipante no crime conexo.  

                              

  

 

  ACÓRDÃO   

  

Acordam, em conferência, na Secção Criminal do Tribunal Supremo:  

 

I-RELATÓRIO 

 

A 3ª Secção do Tribunal Superior de Recurso de Maputo negou provimento ao 

recurso interposto pelos arguidos sobre o despacho de pronúncia proferido pela 6ª 

Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo e manteve, in toto, a decisão, 

despronunciando, porém, a recorrente Márcia Amélia Biosse de Caifáz 

Namburete. Manteve igualmente a prisão preventiva ditada naquela peça 

processual.  

 

A - Eis o teor do despacho de pronúncia no respeitante à qualificação jurídica dos 

factos imputados aos arguidos em sede da instrução do processo no qual 

respondem, e em que o tribunal da 1ª instância fixou o objecto do processo nos 

seguintes termos:  

 

1-Bruno Evans Tandane Langa, autor moral e material dos crimes de:  
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associação para delinquir, p. e p. pelo nº 1 do artigo 263º do Código Penal então 

vigente, atenta a alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, na 

actualidade p. e p. pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; chantagem, p. e p. nos 

termos do artigo 452º, § 2º do então C. Penal e pelo artigo 301 do actual código; 

corrupção passiva para acto ilícito, p. e p. pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, 

ambos da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, aplicável à data dos factos e pelo artigo 

502 números 1 e 2 do actual código; 4 crimes de falsificação de outros 

documentos, p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 219º nº 1 e pelo 

artigo 218º, ambos do então C. Penal (alterado pela Lei nº 10/87, de 19 de 

Setembro) e actualmente pelos artigos 538, conjugado com o artigo 537 nº 1, 

alínea a) do código vigente; peculato, p. e p. pelas disposições conjugadas dos 

artigos 313º e 437º, 421º nº 5, 32º e 55º nº 3, todos do então código penal e pela 

alínea d) do artigo 514 e 35 do actual código; 4 crimes de uso de documento falso, 

p. e p. pelo artigo 222º da então lei penal substantiva e pelo actual artigo 542 do 

C. Penal; 2 crimes de posse de armas proibidas p. e p. pelo nº 2 do artigo 358º do 

Código Penal; branqueamento de capitais, p. e p. pelas disposições conjugadas do 

artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea 

a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de 

Agosto.  

 

2-Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, autor moral e material dos crimes de: 

associação para delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então vigente 

por força da alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, na 

actualidade p. e p. pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; chantagem, p. e p. nos 

termos do artigo 452º, § 2º do então C. Penal e pelo artigo 301 do actual código; 

corrupção passiva para acto ilícito, p. e p. pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, 

ambos da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, aplicável à data dos factos e pelo artigo 

502, números 1 e 2 do actual código; peculato, p. e p. pelas disposições conjugadas 

dos artigos 313º e 437º, 421º nº 5, 32º e 55º, nº 3, todos do então Código Penal e 

pela alínea d) do artigo 514 e 35 do actual código; 4 crimes de falsificação de 
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outros documentos, p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 219º nº 1 e 

pelo artigo 218º, ambos do então C. Penal (alterado pela Lei nº 10/87, de 19 de 

Setembro) e actualmente pelos artigos 538, conjugado com o artigo 537 nº 1, 

alínea a) do código vigente; 4 crimes de uso de documento falso p. e p. pelo artigo 

222º da então lei penal substantiva e pelo actual artigo 542 do C. Penal;  e 

branqueamento de capitais p. e p. pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, 

alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, 

alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.  

 

3 - Armando Ndambi Guebuza, autor moral e material dos crimes de: associação 

para delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então vigente por força 

da alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, na actualidade p. e 

p. pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; chantagem, p. e p. nos termos do artigo 

452º, § 2º do então C. Penal e pelo artigo 301 do actual código; corrupção passiva 

para acto ilícito, p. e p. pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, ambos da Lei nº 

6/2004, de 17 de Junho, aplicável à data dos factos e pelo artigo 502, números 1 

e 2 do actual código; peculato, p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 

313º e 437º, 421º nº 5, 32º e 55º nº 3, todos do então Código Penal e pela alínea 

d) do artigo 514 e 35 do actual código; 4 crimes de falsificação de outros 

documentos, p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 219º, nº 1 e pelo 

artigo 218º, ambos do então C. Penal (alterado pela Lei nº 10/87, de 19 de 

Setembro) e actualmente pelos artigos 538, conjugado com o artigo 537 nº 1, 

alínea a) do código vigente; 4 crimes de uso de documento falso p. e p. pelo artigo 

222º da então lei penal substantiva e pelo actual artigo 542 do C. Penal;  e 

branqueamento de capitais p. e p. pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, 

alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, 

alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.  

 

4- Cipriano Sisínio Mutota, autor moral e material dos crimes de: associação 

para delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então vigente por força 
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da alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, na actualidade p. e 

p. pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; corrupção passiva para acto ilícito, p. e p. 

pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, ambos da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, 

aplicável à data dos factos e pelo artigo 502, números 1 e 2 do actual código; 

falsificação de documentos p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 219º, 

nº 1 e pelo artigo 218º, ambos do então C. Penal (alterado pela Lei nº 10/87, de 

19 de Setembro) e actualmente pelos artigos 538, conjugado com o artigo 537 nº 

1, alínea a) do código vigente; peculato, p. e p. pelas disposições conjugadas dos 

artigos 313º e 437º, 421º nº 5, 32º e 55º nº 3, todos do então Código Penal e pela 

alínea d) do artigo 514 e 35 do actual código; e branqueamento de capitais p. e p. 

pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de 

Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea 

a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.  

 

5- Gregório Leão José, autor moral e material dos crimes de: associação para 

delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então vigente por força da 

alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, na actualidade p. e p. 

pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; corrupção passiva para acto ilícito p. e p. pelo 

nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, ambos da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, 

aplicável à data dos factos e pelo artigo 502, números 1 e 2 do actual código; 

peculato p. e p. pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, ambos da Lei nº 6/2004, 

de 17 de Junho, aplicável à data dos factos e pelo artigo 502, números 1 e 2 do 

actual código; 2 crimes de falsificação de documentos p. e p. pelas disposições 

conjugadas dos artigos 219º, nº 1 e pelo artigo 218º, ambos do então C. Penal 

(alterado pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro) e actualmente pelos artigos 538, 

conjugado com o artigo 537, nº 1, alínea a) do código vigente; abuso de cargo ou 

função p. e p. pelo artigo 16 da Lei nº 9/87, de 19 de Setembro (Lei de defesa da 

economia), aplicável à data dos factos e pelo artigo 507 do C. Penal vigente e 

branqueamento de capitais p. e p. pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, 
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alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, 

alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.   

 

6- António Carlos do Rosário, indiciado de autoria moral e material dos crimes 

de: associação para delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então 

vigente por força da alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, 

na actualidade p. e p. pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; corrupção passiva para 

acto ilícito p. e p. pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, ambos da Lei nº 6/2004, 

de 17 de Junho, aplicável à data dos factos e pelo artigo 502, números 1 e 2 do 

actual código; peculato p. e p. pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, ambos da 

Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, aplicável à data dos factos e pelo artigo 502, 

números 1 e 2 do actual código; abuso de cargo ou função p. e p. pelo artigo 16 

da Lei nº 9/87, de 19 de Setembro (Lei de defesa da economia), aplicável à data 

dos factos e pelo artigo 507 do C. Penal; 4 crimes de violação de regras de gestão 

p. e p. pelo artigo 12 da Lei nº 9/87, de 19 de Setembro (Lei de defesa da 

economia) e branqueamento de capitais p. e p. pelas disposições conjugadas do 

artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea 

a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de 

Agosto.   

 

7- Ângela Dinis Buque Leão, apontada como autora moral e material dos crimes 

de: associação para delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então 

vigente por força da alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, 

na actualidade p. e p. pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal;  2 crimes de falsificação 

de outros documentos p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 219º nº 1 e 

pelo artigo 218º, ambos do então C. Penal (alterado pela Lei nº 10/87, de 19 de 

Setembro) e actualmente pelos artigos 538, conjugado com o artigo 537 nº 1, 

alínea a) do código vigente; peculato p. e p. pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 

2, ambos da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, aplicável à data dos factos e pelo artigo 

502, números 1 e 2 do actual código; e branqueamento de capitais p. e p. pelas 
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disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de 

Fevereiro e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) 

da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.   

  

8- Maria Inês Moiane Dove, autora moral e material dos crimes de: associação 

para delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então vigente, atenta a 

alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, na actualidade p. e p. 

pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; corrupção passiva para acto ilícito p. e p. pelo 

nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, ambos da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, 

aplicável à data dos factos e pelo artigo 502, números 1 e 2 do actual código; 

falsificação de documentos p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 219º 

nº 1 e pelo artigo 218º, ambos do então C. Penal (alterado pela Lei nº 10/87, de 

19 de Setembro) e actualmente pelos artigos 538, conjugado com o artigo 537 nº 

1, alínea a) do código vigente; e branqueamento de capitais p. e p. pelas 

disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de 

Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea 

a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.   

  

9- Manuel Renato Matusse, autor moral e material dos crimes de: associação 

para delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então vigente, atenta a 

alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, na actualidade p. e p. 

pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; corrupção passiva para acto ilícito p. e p. pelo 

nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, ambos da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, 

aplicável à data dos factos e pelo artigo 502, números 1 e 2 do actual código; e 

branqueamento de capitais p. e p. pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, 

alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, 

alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.   

  

10- Fabião Salvador Mabunda, autor moral e material dos crimes de: associação 

para delinquir p. e p. pelo nº 1º do artigo 263º do C. Penal então vigente por força 
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da alteração introduzida pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, na actualidade p. e 

p. pelo nº 1 do artigo 458 do C. Penal; falsificação de outros documentos p. e p. 

pelas disposições conjugadas dos artigos 219º nº 1 e pelo artigo 218º, ambos do 

então C. Penal (alterado pela Lei nº 10/87, de 19 de Setembro) e actualmente pelos 

artigos 538, conjugado com o artigo 537, nº 1, alínea a) do código vigente; e 

branqueamento de capitais p. e p. pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, 

alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, 

alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.  

  

11- Sidónio Sitoe, Khessaujee Iswardas Pulchand, Simione Jaime 

Mahumane, Naimo José Quimbine, Sérgio Alberto Namburete e Elias 

Moiane, imputados de autoria moral e material dos crimes de associação para 

delinquir p. e p. pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 

7/2002, de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 

75 nº 1, alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto e branqueamento de capitais 

p. e p. pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 7/2002, 

de 5 de Fevereiro, e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, 

alínea a) da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.   

  

12- Crimildo Jossias Manjate, Mbanda Anabela Henning, Márcia Amélia 

Biosse de Caifaz Namburete e Zulficar Ali Esmail Ahmad, todos imputados a 

título de autor moral e material do crime de branqueamento de capitais p. e p. 

pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de 

Fevereiro e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) 

da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.   

  

13- Considerou ainda o despacho em apreço que agravam a responsabilidade 

criminal dos arguidos Bruno Evans Tandane Langa, Teófilo Francisco Pedro 

Nhangumele, Armando Ndambi Guebuza, Cipriano Sisínio Mutota, Gregório 

Leão José, António Carlos do Rosário, Ângela Diniz Buque Leão, Fabião 
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Salvador Mabunda, Sidónio Sitoe, Crimildo Jossias Manjate, Mbanda Anabela 

Buque Henning, Khessaujee Iswardas Pulchand, Maria Inês Moiane Dove, Elias 

Moiane, Sérgio Alberto Namburete, Naimo Quimbine, Simione Mahumane, 

Zulficar Ali Esmail Ahmad as circunstâncias previstas nas alíneas h) convocação, 

k) fraude, ff) resultando do crime outro mal além do mal do crime, ii) acumulação 

de infracções, todas do artigo 37 do C. Penal.  

 

14- Mitiga a responsabilidade criminal dos arguidos a circunstância da alínea i) 

do artigo 43 do C. Penal - espontânea confissão do crime - a favor de Teófilo 

Nhangumele, Bruno Langa, Cipriano Mutota, Sérgio Namburete e Márcia 

Namburete.  

 

15- O despacho acima referido manteve e agravou as medidas de coacção já 

determinadas nos autos. Se, por um lado, manteve a prisão preventiva imposta aos 

arguidos Maria Inês Moiane Dove, Ângela Dinis Buque Leão, Teófilo Francisco 

Pedro Nhangumele, Bruno Evans Tandane Langa, Armando Ndambi Guebuza, 

Sidónio Sitoe, Sérgio Alberto Namburete, Fabião Salvador Mabunda, António 

Carlos do Rosário e Gregório Leão José, por outro, invocando o interesse da 

justiça e a observância do princípio da igualdade, na medida em que foram 

pronunciados pelo mesmo tipo legal de crime – branqueamento de capitais -  

ordenou a prisão dos arguidos que se encontravam em liberdade provisória, a 

saber: Márcia Amélia Biosse de Caifaz Namburete, Mbanda Anabela Buque 

Henning, Crimildo Jossias Manjate, Khessaujee Iswardas Pulchand, Cipriano 

Sisínio Mutota, Simione Jaime Mahumane, Naimo José Quimbine, Manuel 

Renato Matusse e Zulficar Ali Ismail Ahmad.  

 

16- Manteve, todavia, em liberdade o arguido Elias Moiane em virtude de não se 

verificarem circunstâncias supervenientes que justificassem a alteração da medida 

aplicada.  
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Para o efeito, motivou a posição tomada, ou seja, a imposição da prisão 

preventiva,  com o fundamento na prevalência dos perigos de fuga, da perturbação 

da ordem pública e, finalmente, da continuidade da actividade criminosa. 

Considerou, no entanto, que na fase em que se encontrava o processo, não se 

verificava o perigo de perturbação da instrução. 

 

17- Os arguidos impugnaram o despacho de pronúncia prolatado nos termos 

acima descritos junto do Tribunal Superior de Recurso de Maputo. Na sequência, 

a respectiva 3ª Secção, por Acórdão datado de 5 de Junho de 2020, inserto no 

Processo nº 103/2019 (Fls. 13566/13801, Vol. LVI) desatendeu os recursos 

interpostos e confirmou, no essencial, a decisão da 1ª instância.  

 

B – O recurso dos autos  

  

18- Mais uma vez, inconformados com a decisão assim tirada, interpuseram 

recurso, desta feita para este Tribunal Supremo, os arguidos Armando Ndambi 

Guebuza, Gregório Leão José, António Carlos do Rosário, Cipriano Sisínio 

Mutota, Crimildo Jossias Manjate, Mbanda Anabela Buque Henning, 

Khessaujee Iswardas Pulchand, Simione Jaime Mahumane, Naimo José 

Quimbine, Sérgio Alberto Namburete, Maria Inês Moiane Dove, Elias 

Moiane e Manuel Renato Matusse.  

  

Nas motivações do recurso apresentaram, em síntese, as seguintes conclusões: 

 

19- Armando Ndambi Guebuza  

a) A acusação do Ministério Público não se mostra provada;  

b) Por tal razão, deve ser despronunciado, mandado em paz e em liberdade em 

virtude de se verificar a nulidade da prova produzida a partir de 4 de Julho 

de 2019, uma vez ilegal a prorrogação da instrução contraditória; 
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c) É nulo o processado na parte cuja instrução foi feita por um Procurador 

Geral Adjunto;  

d) O M. P. é incompetente para instruir processos relativos ao crime de 

branqueamento de capitais;  

e) Não se mostram constituídos os elementos tipificadores dos crimes de 

associação para delinquir, chantagem, corrupção passiva para acto ilícito, 

peculato, falsificação de outros documentos, uso de documentos falsos e 

branqueamento de capitais.  

 

20- Gregório Leão José e António Carlos do Rosário 

a) A prisão a que estão submetidos é ilegal uma vez extrapolados os prazos de 

prisão preventiva desde 26 de Julho de 2019, tal como reconhecido no 

Acórdão do Tribunal Supremo, nos autos de Habeas corpus, registado sob 

o nº 128/2019;  

b) As imputações que se lhes atribuem não tomaram em devida conta as 

decisões do Conselho Constitucional que declarou nulos os actos relativos 

aos empréstimos contraídos pelas empresas EMATUM, ProÍndicus e 

MAM e das respectivas garantias emitidas pelo Governo nos anos de 2013 

e 2014;  

c) O Acórdão recorrido violou o princípio do contraditório e de defesa do 

arguido António Carlos do Rosário na medida em que a Txopela 

Investimentos não foi constituída arguida nos presentes autos;  

d) Para aquisição do imóvel na Cidade de Quelimane, o arguido António 

Carlos do Rosário não empregou fundos provenientes da Privinvest;  

e) Dos autos não se vislumbra a mais ténue evidência por forma a estabelecer 

qualquer tipo de relação entre o arguido Gregório Leão José e Salvador 

Mabunda e a sua empresa M. Moçambique Construções e, para além de ser 

casado com Ângela Diniz Buque Leão, não existe qualquer elo que o ligue 

aos negócios da sua esposa;  
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f) Dos crimes de que vêm pronunciados não se indicam actos de execução 

demonstrativos do seu envolvimento nos mesmos, pelo que devem ser 

despronunciados.  

 

21- Cipriano Sisínio Mutota  

a) Há violação flagrante do dever de fundamentação das decisões judiciais; 

b) O acórdão recorrido padece do vício de ilegalidade, sendo por isso nulo e 

de nenhum efeito;  

c) Não se mostram preenchidos os requisitos para aplicação da medida 

máxima de coacção aplicada ao arguido, ora recorrente, nos termos do que 

estabelece o § 3 do artigo 291º do C. P. Penal;  

d) Não há comprovado receio de fuga nem perigo de perturbação da ordem 

pública ou de continuação da actividade criminosa, estando preenchidos os 

requisitos para a restituição à liberdade do recorrente;  

e) Não existem nos autos elementos indiciários factuais para que o recorrente 

seja pronunciado dos crimes de associação para delinquir, corrupção 

passiva para acto ilícito, falsificação de outros documentos e outros escritos 

particulares, peculato e branqueamento de capitais.  

Remata dizendo que devem ser julgados procedentes os fundamentos de nulidade 

do acórdão recorrido e, por consequência, seja ordenada a baixa dos autos para a 

reforma do decidido; seja o recorrente restituído à liberdade mediante termo de 

identidade e residência ou prestação de caução; e, finalmente, seja 

despronunciado dos crimes de que vem imputado.  

 

22- Crimildo Jossias Manjate  

a) Ao descrever os contornos das operações de pagamentos pelos trabalhos 

prestados e pela venda da casa, tal não pode ser tido por confissão do crime 

de branqueamento de capitais uma vez que o recorrente não tinha 

conhecimento da origem ilícita do dinheiro;  
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b) O uso da conta do irmão não deve conduzir à conclusão de que o recorrente 

tinha conhecimento da proveniência ilícita do dinheiro, tendo presente que 

nos termos do artigo 9 do C. Penal é vedado o recurso à analogia;   

c) Nulidade do despacho de pronúncia por falta de fundamentação, uma vez 

que não especifica os elementos de facto e de direito constitutivos do 

elemento tipo do crime de branqueamento de capitais;  

d) A ilegalidade da prisão imposta por inconsideração dos princípios de 

necessidade, adequação e proporcionalidade (alínea c) do nº 1 do artigo 

291º do Código de Processo Penal, com respaldo nos artigos 59 nº 1 e 64 

nº 1 da Constituição da República de Moçambique;  

e) Invoca, por fim, a nulidade do despacho de pronúncia e do Acórdão 

recorrido por falta de fundamentação de facto e de direito, devendo, por 

isso, ser julgado procedente o recurso.  

 

23-  Mbanda Anabela Buque Henning  

a) A decisão recorrida é injusta pois não apresenta nenhum elemento ou 

circunstância de facto que demonstrem a autoria pela recorrente das 

condutas criminais a ela imputadas;  

b) Não tinha conhecimento da origem dos valores e nem de que tinham 

relação com o pagamento de subornos da Privinvest;  

c) Entre Ângela Leão e a recorrente não existe qualquer sociedade ou 

empreendimento comum, compropriedade ou comércio, houve apenas a 

transmissão do seu DUAT com a promessa de receber a contrapartida em 

espécie que seriam imóveis no condomínio por construir;  

d) Não se mostram preenchidos os elementos constitutivos do tipo do crime 

de branqueamento de capitais na medida em que nada sabia da origem 

ilícita do dinheiro e nem procedeu ao depósito de qualquer valor;  

e) Os fundamentos invocados no despacho de pronúncia e no acórdão 

recorrido mostram-se desajustados à realidade dos factos pelo que a 
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medida de coacção imposta é manifestamente excessiva e infundada pois 

que não existe perigo de fuga nem qualquer outro fundamento invocado; 

f) A recorrente não confessou qualquer crime por que não o praticou, sendo 

infundada a atenuante da confissão decretada;  

g) Todos os crimes são caucionáveis pelo que há lugar à aplicação de medida 

de coacção menos gravosa.  

 

24-  Khessaujee Iswardas Pulchand e Simione Jaime Mahumane, dada a 

similitude dos argumentos expendidos, as respectivas alegacões vão ser 

consideradas em conjunto.  

a) Os recorrentes apenas cumpriam ordens do seu patrão (Muhamed Fayaz) 

para abertura da conta em seu nome e a realização das operações 

efectuadas; 

b) Não se mostram preenchidos os elementos constitutivos do crime de 

branqueamento de capitais na medida em que não tinha conhecimento da 

origem ilícita dos valores;  

c) Cabe ao acusador demonstrar as circunstâncias do cometimento do crime, 

do nexo casual, os elementos subjectivos e objectivos e o preenchimento 

dos elementos do tipo legal do crime, nos termos do artigo 342º nº 1 do 

Código Civil;  

d) Não se verificam os pressupostos invocados para a imposição da prisão 

preventiva designadamente o perigo de fuga, de perturbação da instrução, 

da ordem pública e da continuidade da actividade criminosa;  

e) Para justificar a prisão preventiva o tribunal a quo alega a pressão 

psicológica como seu fundamento quando afirma “o justo receio de fuga 

decorre da pressão psicológica invocada pela eminência do julgamento 

que resvala em possível condenação”; 

f) O risco de fuga é quase inexistente no âmbito das restrições impostas pelo 

governo no contexto do estado de emergência.  
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Deve, pois, ser revogada a medida de coacção aplicada (prisão preventiva), na 

mais estrita observância do disposto no artigo 273º do C. P. Penal e dos §§ 1º e 2º 

do artigo 308º do mesmo diploma legal; ordenada a imediata restituição à 

liberdade, atento o disposto no artigo 337º do C. P. Penal e, igualmente devido ao 

risco de contaminação pela Covid-19 e que seja o presente recurso julgado 

procedente e anulado o despacho de pronúncia com a consequente despronúncia 

do recorrente.  

 

25-  Naimo José Quimbine  

Do lauto esforço empreendido na formulação das motivações conclusivas, extrai-

se o seguinte:  

a) O tribunal recorrido pronunciou o recorrente da prática dos crimes de 

associação para delinquir e branqueamento de capitais;  

b) O despacho recorrido viola o nº 2 do artigo 366º do C. P. Penal em virtude 

de não apontar de forma concreta, face aos factos, os elementos 

constitutivos dos crimes a ele imputados;  

c) Não cometeu o crime de branqueamento de capitais porquanto não tinha 

conhecimento da origem ilícita, sendo este um crime doloso e não culposo;  

d) Limitou-se a cumprir ordens de seus superiores e colegas, procedendo a 

levantamento de cheques cujo valor entregava a quem tivesse dado a 

respectiva ordem ou solicitação;  

e) Não beneficiou de nenhum valor por si levantado conforme resultou claro 

da acareação (fls. 10656 a 10657);  

f) Os fundamentos da medida da prisão imposta não se mostram preenchidos, 

atentos o § 3º do artigo 291º do C. P. Penal, para além de que todos os 

crimes são caucionáveis;  

g) Não se verifica a atenuante da confissão uma vez que não confessou 

nenhum crime;  

h) Não se verifica perigo de fuga dado que colaborou e apresentou-se ao 

tribunal sempre que solicitado;  
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Deve, pois, o recurso ser julgado procedente, revogado o despacho de pronúncia 

e, consequentemente, restituído à liberdade.   

 

26- Sérgio Alberto Namburete   

a) Não formou nem alguma vez fez parte de grupo ou associação para 

delinquir;  

b) Foi apenas convidado para intermediar a venda de terreno da arguida Maria 

Inês, depois de celebrado o contrato de compra e venda com a compradora 

que mais tarde pagou o preço acordado e o recorrente transferiu €750.000 

(setecentos e cinquenta mil euros) para a titular do DUAT, retendo 

€127.500 (cento e vinte e sete mil e quinhentos euros) para pagamento de 

despesas de intermediação e outros serviços a prestar no futuro; 

c) Os autos não contêm qualquer material probatório de que o recorrente e 

Maria Inês concluíram acerto de vontades para a prática de crimes e nem 

que a SEN foi constituída para servir de meio de receptação de valores de 

origem ilícita;  

Conclui que o acórdão recorrido é ilegal e nulo nos termos da alínea c) do nº1 do 

artigo 668º do C. P. Civil, dadas as dúvidas que existem pela omissão da audição 

de Jean Boustany.  

 

Pelas razões apontadas, deve ser dado provimento ao recurso por não provadas e 

procedentes as acusações e, consequentemente, revogado o acórdão recorrido e 

despronunciado o recorrente dos crimes que se lhe atribuem.  

 

27- Manuel Renato Matusse  

a) O tribunal recorrido preteriu a realização de diligências reputadas 

essenciais à descoberta da verdade material;  

b) Não existem indícios suficientes para que o ora recorrente seja 

pronunciado pelos três crimes que se lhe imputam;   
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c) A prisão preventiva decretada com a pronúncia é ilegal, abusiva e traduz-

se numa situação de antecipação da pena;  

d) A prisão preventiva imposta mantém-se para além dos prazos 

estabelecidos por lei;  

e) Urge a que se ponha termo às ilegalidades perpetradas pelo tribunal 

recorrido; 

Requer, finalmente, que o recurso seja declarado procedente e, em consequência, 

revogado o despacho de pronúncia e, por via disso, despronunciado e restituído à 

liberdade mediante TIR ou caução.  

 

28- Maria Inês Moiane Dove  

 

Valem aqui as conclusões apresentadas pelos recorrentes Armando Ndambi 

Guebuza e Elias Moiane. De qualquer modo, alega o seguinte:  

a) É nula a prova produzida a partir de 4 de Julho de 2019 pelo facto de a 

prorrogação violar grosseiramente a lei;  

b) A prisão a que está submetida é ilegal; 

c) É nulo o processado que teve o concurso do Procurador Geral Adjunto;  

d) O Ministério Público é incompetente para executar a instrução preparatória 

relativa a crimes de branqueamento de capitais; 

e) Não se mostram reunidos os elementos constitutivos dos crimes de 

associação para delinquir, corrupção passiva para acto ilícito, falsificação 

de documentos e branqueamento de capitais; 

f) Deve ser considerada improcedente a acusação pública porque não provada 

e, como tal, não é passível de pronúncia. 

A terminar, a recorrente roga que seja despronunciada e, em consequência, 

mandada em paz e em liberdade.  
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29- Sidónio Sitoe não impugnou a decisão ora em apreciação tendo, no entanto, 

apresentado alegações, invocando, para o efeito, o disposto no artigo 663º do C. 

P. Penal.  

 

Importa dizer, desde já, que o dispositivo citado não autoriza a apresentar 

alegações a quem não tenha recorrido. Impõe, sim, ao tribunal ad quem que 

conheça da causa em relação a todos, incluindo os não recorrentes, razão pela qual 

não se vai fazer menção das respectivas conclusões, sem prejuízo do cumprimento 

daquele preceito legal.  

 

30- Contra minutou a Digníssima Representante do Ministério Público junto do 

Tribunal Superior de Recurso de Maputo, oferecendo nas suas conclusões que o 

recurso deve ser julgado improcedente e confirmada a decisão da instância, em 

virtude de não se verificar a nulidade da mesma nos termos do nº 1, alínea c) do 

artigo 668º do C. P. Civil, mostrando-se preenchidos os elementos constitutivos 

dos crimes pelos quais os recorrentes foram acusados e pronunciados. Deve ainda 

o acórdão recorrido ser mantido em relação aos arguidos não recorrentes ex vi 

artigo 663º, § 2º do C. P. Penal. Acresceu que o material probatório vertido nos 

autos é consistente por forma a sustentar a decisão impugnada, razão pela qual 

devem ser indeferidos os recursos.  

 

31- Nesta instância, a Exma. Procuradora Geral Adjunta, em representação do 

Ministério Público, expendeu no seu douto parecer (fls.14.478 a 14.583 Vol. LIX) 

as seguintes conclusões:  

a) Julgar improcedente a questão suscitada da nulidade do despacho de 

pronúncia recorrido por se mostrar em conformidade com o disposto no 

artigo 366º do C. P. Penal; 

b) Julgar procedente a pronúncia em virtude da existência de prova indiciária 

bastante que permite formular um juízo de probabilidade forte relativo ao 
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cometimento dos crimes imputados aos recorrentes, nos termos já atrás 

indicados, os crimes por que foram pronunciados;  

c) Manter a pronúncia no respeitante à medida de coacção imposta, a prisão 

preventiva a todos os arguidos, em virtude da verificação do perigo de 

perturbação da ordem pública e da continuação da actividade criminosa, 

considerando que outras medidas de coacção, designadamente Termo de 

Identidade e Residência e/ou caução são insuficientes para obviar os 

assinalados perigos. 

d) Julgar ainda que a única medida que se revela adequada e proporcional é a 

prisão preventiva, prevista no artigo 291º do C. P. Penal, e não qualquer 

outra, ponderada a gravidade dos crimes pelos quais se acham indiciados 

os arguidos, a elevada ilicitude e as necessidades de natureza cautelar, que 

se fazem sentir.  

 

Correu o processo aos vistos legais, o que tudo visto, apreciando:   

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

32- Tendo por base as conclusões apresentadas pelos recorrentes nas respectivas 

motivações do recurso, recortam-se as seguintes questões que merecem a 

consideração deste Tribunal:  

a) Os pressupostos para a imputação aos arguidos dos crimes de associação 

para delinquir, chantagem, corrupção passiva para acto ilícito, peculato, 

falsificação de outros documentos, uso de documento falso, abuso de cargo 

ou função, violação das regras de gestão e branqueamento de capitais;  

b) Verificação das circunstâncias agravantes e atenuantes da responsabilidade 

criminal dos arguidos arroladas pelas instâncias;  

c) A manutenção da prisão preventiva e a sua extensão em relação aos 

arguidos que se encontravam em liberdade provisória, ou seja, a verificação 

dos respectivos pressupostos.  
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33- Antes, porém, importa deixar registado que este Tribunal irá pronunciar-se 

apenas sobre matéria de direito, designadamente a subsunção dos factos e sobre o 

circunstancialismo agravativo e atenuativo da responsabilidade criminal dos 

arguidos, lá onde se mostrar necessária a sua intervenção. Consequentemente, 

tudo o que se situar além das questões de direito, ou seja, incidente sobre a 

determinação da matéria fáctica, será relegado para a devida apreciação pelas 

instâncias, conforme determinado por lei. 

 

 

C - Das questões prévias  

 

C – 1 - De conhecimento oficioso 

 

34- Versam os presentes autos de impugnação do Acórdão do Tribunal Superior 

de Recurso de Maputo que negou provimento ao recurso sobre o despacho de 

pronúncia, mantendo, na totalidade, o decidido pelo tribunal da 1ª instância. Trata-

se de um recurso penal que segue, na sua tramitação, as regras fixadas para os 

agravos de petição em matéria cível, com o regime e efeitos adequados, nos 

termos declarados pelo Tribunal recorrido. De realçar, porém, que se está em 

presença de um recurso sobre uma decisão tirada pela 2ª instância, pelo que haverá 

que atender ao previsto no artigo 754º, alínea b) e seguintes do C. P. Civil.  

 

C – 2 - Do poder cognitivo do Tribunal Supremo 

 

35-  Como prévia e incontornável ergue-se a questão relativa ao poder cognitivo 

do Tribunal Supremo no recurso sobre o despacho de pronúncia que constitui 

objecto dos presentes autos. De um modo geral, as questões suscitadas pelos 

recorrentes colocam em crise a prova indiciária que serviu de base para a 

proferição do despacho de pronúncia e a respectiva qualificação jurídico-penal. 
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Resulta em primeira linha, nos termos do artigo 666º do C. P. Penal, que o 

Tribunal Supremo conhecerá da matéria de facto e de direito, nas causas que 

julgue em única instância e ainda no caso do § 3º do artigo 663º do mesmo código. 

Em todos os demais casos, porém, conhecerá apenas da matéria de direito. A 

excepção aqui referida reporta-se às situações em que os recursos sobre o 

despacho de pronúncia não sejam conhecidos em simultâneo pela 2ª instância, daí 

resultando decisões inconciliáveis, casos que devem ser submetidos ao Plenário 

do Tribunal Supremo.  

 

36- Ao encontro da posição acima exposta sobre o poder cognitivo do Tribunal 

Supremo, reafirmando-a, alinha-se o disposto na alínea a) do artigo 50 da Lei nº 

24/2007, de 20 de Agosto (Lei da Organização Judiciária), quando estabelece que 

as secções do Tribunal Supremo julgam apenas em matéria de direito quando 

funcionam como tribunal da segunda instância. Do que ficou dito, duas 

consequências se impõem. A primeira é a de que compete às instâncias o 

conhecimento da matéria de facto, dando-se assim livre curso ao exercício do 

direito a duplo grau de jurisdição. No caso vertente, a nova lei processual toma 

em devida consideração a finalidade do despacho de pronúncia, ou seja, a 

determinação de indícios suficientes para a submissão do arguido a julgamento. 

  

Deste modo, sendo a matéria de facto definitivamente fixada pelas instâncias, 

nada autoriza que sobre esta se possa recorrer da decisão do Tribunal Superior de 

Recurso que tenha confirmado o despacho de pronúncia uma vez submetido à sua 

reapreciação em sede de recurso.  

 

37- Assim, em homenagem à celeridade processual e, uma vez confirmada em 

recurso a matéria indiciária, não se vislumbra razão para a admissibilidade de 

recurso para o Tribunal Supremo. Reside a razão funda do que acima ficou 

exposto na circunstância de que o despacho de pronúncia, não sendo decisão 

judicial definitiva, tem natureza preliminar e interlocutória de tal sorte que a 
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matéria fáctica indiciária e a respectiva subsunção pode vir a ser modificada de 

acordo com a prova produzida em julgamento.  

 

No sistema acusatório como o vigente no país, integrado por um princípio de 

investigação, a acusação deduzida pelo Ministério Público determina o objecto do 

processo que sujeita à fiscalização judicial, o juiz profere o despacho de pronúncia 

que fixa em termos definitivos o thema probandum e o thema decidendum, ou 

seja, a matéria a ser discutida em audiência de discussão e julgamento de que 

resultará o apuramento da matéria de facto e a respectiva qualificação jurídica, em 

circunstâncias tais que só após a intervenção do tribunal superior de recurso, 

fixando em definitivo a matéria de facto, poderá, então, o Tribunal Supremo 

pronunciar-se sobre a matéria de direito, em sede de recurso. Ademais,  o 

conhecimento do recurso sobre o despacho de pronúncia, mesmo que limitado à 

matéria de direito, pode conduzir a uma intervenção do Tribunal Supremo em 

matéria cujo conhecimento pertence, em exclusivo, às instâncias.  

 

Neste sentido alinha-se o novo Código de Processo Penal, vedando a possibilidade 

de recurso sobre o despacho de pronúncia nos casos em que o tribunal superior 

tenha acolhido na totalidade a posição da primeira instância sobre a acusação 

pública. É o que dispõe o artigo 356 referido à alínea f) do nº 1 do artigo 452 do 

novo C. P. Penal. De outro modo, o Tribunal Supremo estaria a conhecer de 

matéria que cabe exclusivamente às instâncias, afastando-se da sua função 

principal que é a uniformização da jurisprudência.  

 

38- Destarte, a actividade cognitória e decisória do Tribunal Supremo está apenas 

circunscrita à matéria de direito e no limite das conclusões apresentadas pelos 

recorrentes nas respectivas motivações do recurso, com observância do estipulado 

por lei.           

 

C – 3 - Da aplicação da lei no tempo  
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39- Durante a pendência do processo, registou-se uma sucessão da lei penal, 

substantiva e adjectiva. Com efeito, entraram em vigor o Código Penal, o Código 

de Processo Penal e o Código de Execução das Penas.  

  

Resulta disso que, para a subsunção dos factos, haverá que ter em conta, no que 

se refere à lei substantiva, a legislação penal vigente à data dos factos que vai 

desde o Código Penal (1886) passando pelo Código Penal (2014) para o actual 

Código Penal (2019).  

No respeitante à lei adjectiva haverá que considerar o Código de Processo Penal 

(1929) vigente à data dos factos e o actual diploma aprovado em 2019.   

 

40- Decorre do artigo 57 da CRM a proibição da retroactividade da lei, admitida 

apenas quando a lei anterior se mostrar favorável ao cidadão e outras pessoas 

jurídicas, o que em tese pode verificar-se no presente caso. No tocante ao direito 

substantivo, rege a matéria o artigo 3 do novo Código Penal (Lei nº 24/2019, de 

24 de Dezembro) que desenvolve e concretiza o comando constitucional. No 

respeitante à lei adjectiva, dispõe o artigo 3 da Lei nº 25/2019, de 26 de Dezembro, 

diploma que aprova o novo C. P. Penal, o seguinte: “1. As normas constantes do 

Código são de aplicação imediata, incluindo os processos pendentes, salvo nos 

casos em que resultar a agravação da situação processual do arguido ou suspeito 

em processo iniciado na vigência da legislação anterior”.  

 

Perante a nova lei adjectiva que proíbe o recurso sobre despacho de pronúncia, 

quando confirmado pelo tribunal superior de recurso, sempre haverá que atender 

ao que dispõe a lei revogada que o permite, desde que favorável ao arguido.   

 

Pelas razões expostas, é de se conhecer o presente recurso.   

 

D - Das nulidades processuais suscitadas pelos recorrentes  
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D – 1 - Ilegalidade da prorrogação da instrução contraditória e 

consequente nulidade da prova produzida a partir de 4 de Julho de 2019 

 

41- Aduzem os recorrentes Armando Ndambi Guebuza, Maria Inês Moiane Dove 

e Elias Moiane que a lei adjectiva admite apenas a prorrogação da instrução 

contraditória para “decidir incidentes ou excepções deduzidas ou realizar 

diligências requeridas e que destas não tenham desistido”. Mais acrescem que a 

defesa prescindiu de todas as diligências que havia requerido.  

 

Para o efeito, socorrem-se os recorrentes do disposto no artigo 334º do C. P. Penal. 

O comando normativo em alusão fixa o prazo de 3 meses para a instrução 

contraditória se à infracção corresponder processo de querela, o caso dos autos. 

No corpo do citado preceito, estabelece-se que aquele prazo pode ser acrescido 

do tempo absolutamente necessário que não poderá exceder trinta dias para 

decidir incidentes ou excepções processuais deduzidos pela defesa e para proceder 

a diligências por ela requeridas que não pudessem ser realizadas antes, quando a 

própria defesa delas não desistir. Refere ainda que, pelo mesmo prazo, pode o 

juiz, em despacho fundamentado, depois de ouvidas as partes, prorrogar a prisão 

preventiva. Nas circunstâncias do caso, todos os mandatários judiciais, em 

representação dos respectivos constituintes, desistiram das diligências então 

requeridas. O Ministério Público e o Assistente pronunciaram-se em sentido 

contrário, ou seja, pela prorrogação da instrução complementar.  

 

Trata-se, segundo o acórdão recorrido, de questão suscitada em sede de instrução 

contraditória (fls. 10605 a 10615, Vol. XLIV), desatendida no despacho que 

recebeu a acusação, nos termos do artigo 354º do C. P. Penal. Afirma-se no aresto 

posto em crise que se o juiz pode prorrogar a prisão, pode igualmente prorrogar a 

instrução contraditória.  
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Assinala-se ainda no acórdão recorrido: “[i]mporta recordar que um dos 

objectivos da prorrogação dos prazos da instrução contraditória era completar 

a prova indiciária carreada na instrução preparatória, ou seja, a prorrogação 

visava trazer os elementos de prova que foram remetidos ao tribunal por ofícios 

de 30 de Julho de 2019 (fls. 11.226 e seguintes do Vol. XLVI). Concretizando, o 

Ministério Público remeteu ao tribunal vários documentos de prova que reforçam 

a indiciação contra o recorrente Armando Ndambi Guebuza e demais arguidos”.  

 

42- No caso vertente, a Meritíssima Juíza da causa prorrogou o prazo da instrução 

contraditória, a bem da justiça e em despacho devidamente fundamentado. 

Desnecessário anotar que se trata de um processo complexo donde a necessidade 

de uma atenção redobrada para que se reúnam todos os elementos necessários e 

conducentes à justa decisão da causa. Constata-se na acta da aludida diligência 

que “em relação à prorrogação da instrução contraditória, os mandatários da 

defesa que suscitaram questões prévias e também diligências não concordaram 

com a prorrogação dos prazos (…) porque em suma isso prejudica os seus 

constituintes, a sua privação da liberdade. O Ministério Público e os assistentes 

foram unânimes em se prorrogar os prazos, atendendo a complexidade do 

próprio processo” (fls. 10853, Vol. XLVI). Ao considerar a matéria, o tribunal 

fundamentou a sua posição argumentando que quer as nulidades e excepções 

suscitadas quer as diligências requeridas pela defesa ainda não tinham sido 

respondidas em virtude de umas serem de âmbito nacional e outras dependentes 

da cooperação judiciária internacional.  

 

43- A Digníssima Representante do Ministério Público junto desta instância 

pronunciou-se igualmente pela improcedência da suscitada questão.  

Esta matéria já foi tratada por este Tribunal Supremo, uma vez suscitada no 

âmbito de processos de habeas corpus, designadamente no Acórdão do Tribunal 

Supremo datado de 22/08/2019, prolatado no Processo nº128/2019.  

 



27 
 

A solução do dissídio tem de ser vista sob o prisma do poder punitivo do Estado 

e, sobretudo, da realização da justiça. Nessa perspectiva terão de ser realizadas as 

diligências que se mostrarem essenciais para a descoberta da verdade material. 

No tipo estrutural de processo penal – acusatório, mas integrado por um princípio 

de investigação - o juiz tem um papel mais interventivo, não se quedando passivo 

perante a lide dos sujeitos processuais. Neste sentido deve o juiz ordenar e realizar 

todas as diligências reputadas essenciais para a justa solução da causa.   

 

Na verdade, os recorrentes apontam a nulidade sem, contudo, indicar de que 

nulidade se trata: absoluta ou relativa e qual a concreta norma que lhe serve de 

esteio.  

 

As nulidades, maxime absolutas, são fixadas em mínimo no C. P. Penal, atentos 

os interesses em vista sem olvidar, no entanto, os direitos do arguido num Estado 

de Direito democrático. Ora, não fazendo a demonstração das invocadas nulidades 

e a respectiva fundamentação, como ficou exposto, não procede o alegado pelos 

recorrentes.  

 

Bem decidiram as instâncias ao desatender a aludida pretensão pelo que não há 

reparo a registar.  

 

D – 2 - Nulidade do processado cuja instrução foi efectuada por um 

Procurador Geral Adjunto  

 

44- Invocam os recorrentes Armando Ndambi Guebuza, Maria Inês Moiane Dove 

e Elias Moiane, representados pelo mesmo mandatário judicial, que o processo nº 

1/PRG/2015 foi instruído por um Magistrado do Ministério Público em funções 

na Procuradoria Geral da República o que seria manifestamente ilegal. 

Argumentam que a faculdade de designar um Procurador Geral Adjunto para 

instrução de processos complexos introduzida pela alteração ao artigo 4A da Lei 
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nº 14/2012, de 8 de Fevereiro, foi revogada pelo artigo 231 da nova Lei Orgânica 

do Ministério Público, Lei nº 4/2017, de 18 de Janeiro. 

 

45- Não apontam, porém, a concreta norma que prevê tal nulidade. Trata-se de 

uma questão de que o despacho de pronúncia cura (fls. 12053 a 12055, Vol. L). 

Esclareceu a instância que a intervenção daquele magistrado ocorreu numa fase 

em que o aludido processo corria igualmente contra um co-arguido com estatuto 

de Deputado da Assembleia da República em obediência ao que estabelece o 

Estatuto, Segurança e Previdência do Deputado (Lei nº 31/2014, de 20 de 

Dezembro), no seu artigo 17. Feita a separação de culpas, o processo baixou à 

Procuradoria da República na Cidade de Maputo.  

 

46- Não há, no facto, qualquer irregularidade e, muito menos, ilegalidade ou 

nulidade. Já ficou anotado que as nulidades são reduzidas ao mínimo em processo 

penal e incidem na violação de princípios ou direitos fundamentais do arguido ou 

de normas de tramitação processual que se traduzam na denegação de direitos 

fundamentais do arguido e da vítima, inquinando de ilegalidade o respectivo 

processado. O certo é que são taxativamente enunciadas no texto legal.  

  

47- De acrescer que na invocada circunstância, o referido processado teve a 

intervenção de um magistrado da mais alta categoria do Ministério Público, o que, 

à partida, oferece garantias de qualidade, atentos o saber e a experiência pelo 

mesmo acumulados. No mesmo sentido expendeu a Digníssima representante do 

Ministério Público junto deste Tribunal, no seu douto Parecer (fls. 14478/14583, 

Vol. LIX).   

 

Não há prova nos autos, e nem os recorrentes a apontam, de que do facto tenha 

resultado prejuízo ou desconsideração dos direitos dos arguidos, pelo que a 

aludida prova recolhida na referida instrução é, a todo o título, válida.   
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Pelos fundamentos expostos, improcede a nulidade invocada, nisto se 

confirmando o acórdão recorrido neste particular aspecto.  

 

D – 3 - Da incompetência do Ministério Público para instruir processos 

relativos ao crime de branqueamento de capitais 

 

48- Aduziram ainda os recorrentes Armando Ndambi Guebuza, Maria Inês 

Moiane Dove e Elias Moiane que a Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto, comete ao 

Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), em regime de 

exclusividade, a direcção1 da instrução preparatória do crime de branqueamento 

de capitais, no seu artigo 60, nº 2. Alcança-se do articulado 82, 81 e 35 das 

alegações dos recorrentes Maria Inês Moiane Dove, Armando Ndambi Guebuza 

e Elias Moiane, respectivamente, que o supramencionado diploma “prescreve um 

regime de exclusividade de direcção da instrução preparatória, ao conferi-la, no 

seu artigo 60, nº 2, ao Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC)”.  

 

49- A invocada norma abre o Capítulo VII, relativo ao processo, tendo por 

epígrafe “Competência da instrução das contravenções e crimes” e dispõe o 

seguinte: “[a] instrução das restantes infracções referentes a actividades 

criminosas, bem como as que constituem crimes tipificados na lei penal são da 

competência da Polícia de Investigação Criminal (…)”. Como facilmente se 

observa, nada autoriza que se extraia do texto citado a conclusão de que a direcção 

da instrução preparatória dos processos relativos aos crimes de branqueamento de 

capitais é cometida ao SERNIC. Assim preceitua a Lei nº 2/2017, de 9 de Janeiro, 

que cria o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), no seu artigo 7, 

alínea k). Deflui cristalino que a investigação dos crimes de branqueamento de 

capitais e outros é da competência daquele serviço. Em momento algum a lei 

 
1 O sublinhado é nosso. Os requerentes acresceram a palavra direcção nas motivações do recurso, ausente do 
texto legal que citam e transcrevem.  
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defere a direcção da instrução dos respectivos processos ao SERNIC, função 

privativa do Ministério Público na qualidade de dominus da acção penal.  

 

50- O Ministério Público tem por função, atribuída pela CRM no seu artigo 235 e 

nos artigos 1 nº 1 e alíneas e) e f) do artigo 4 da Lei Orgânica do Ministério 

Público, Lei nº 4/2017, de 18 de Janeiro, exercer a acção penal e dirigir a instrução 

preparatória dos processos-crimes. Assim, os crimes cuja instrução é da 

competência exclusiva do SERNIC não estão, de modo algum, arredados da 

direcção da actividade instrutória pelo Ministério Público a quem cabe, no 

exercício do seu munus, acusar e defender a acusação em tribunal. De outro modo, 

a lei estaria em manifesto confronto com a CRM, conforme acima ficou 

demonstrado.   

 

Não se mostrando qualquer ilegalidade ou nulidade, nos termos propostos, vai 

desatendido o argumento invocado pelos recorrentes.   

 

D – 4 - Ilegalidade da investigação simultânea e, no mesmo processo, do 

crime de branqueamento de capitais e dos crimes conexos  

 

51- Esgrimiram ainda os recorrentes a nulidade atinente a não tratamento 

diferenciado da instrução do crime de branqueamento de capitais com a instrução 

dos crimes conexos. Não indicam, porém, a norma que serve de respaldo à 

invocada nulidade.  

 

Na verdade, o artigo 8 da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto, Lei de Branqueamento 

de Capitais, estabelece que o processo relativo aos crimes previstos no artigo 4 

deve ser distinto do respeitante aos crimes prevenidos no artigo 7. Nos termos 

deste dispositivo, deverá haver processos separados para o crime de 

branqueamento de capitais e para os crimes conexos. Se o legislador assim o 

entendeu, bem expressou a sua vontade. A responsabilização criminal pelo crime 



31 
 

de branqueamento de capitais independe da punição dos crimes conexos, aqueles 

que deram origem às vantagens ilícitas. Assim o confirma o nº 3 do artigo 4 do 

mencionado diploma ao determinar que a punição pelo crime de branqueamento 

de capitais tem lugar ainda que o facto ilícito relativo ao crime conexo tenha sido 

praticado no estrangeiro, ou ainda que se ignore o local da prática do facto ou a 

identidade dos seus autores.  

 

Justificam a mencionada autonomia as vicissitudes que rodeiam a investigação de 

ilícitos desta natureza que bastas vezes demanda a cooperação jurídica e judiciária 

internacional com a intervenção de diversos sistemas jurídicos, hoje exponenciada 

pela globalização. Não é sem razão que o artigo 65 do aludido texto legal fixa um 

prazo mais dilatado, de 9 meses, para a instrução preparatória.  

  

52- Mostra-se dos autos que, quer da acusação pública quer do despacho de 

pronúncia, a instrução dos crimes de branqueamento de capitais foi feita no 

mesmo processo em que foram tratados os respectivos crimes conexos. Estão, 

pois, cobertos de razão os recorrentes neste particular aspecto.  

 

De salientar, porém, que não se está perante nulidade, mas mera irregularidade, 

assinalados que sejam os inconvenientes associados a tal prática. Deriva do facto 

de que as nulidades em processo penal são enunciadas taxativamente no artigo 

98º do C. P. Penal (1929) e nos artigos 134 a 139 do actual código (2019).  

 

Resulta, pois, em conformidade com o disposto no artigo 100º do C. P. Penal 

(1929) que, no contexto da irregularidade atípica e genérica do processo, a 

nulidade ou invalidação do acto depende da prévia reacção dos interessados e 

subsequente declaração do juiz. In casu, a lei estabelece um regime próprio de 

arguição de nulidades referidas na norma legal em apreço.     
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53- Tendo, porém, presente o estádio avançado do processo e, igualmente, os 

princípios da suficiência, da economia e celeridade processuais, relevantes no 

processo penal, a autonomização de processos mostrar-se-ia prejudicial aos 

interesses da justiça, dos arguidos e demais intervenientes processuais.   

 

Não se verifica, deste modo, a suscitada nulidade, mas irregularidade suprida.  

 

Procede, em parte, o fundamento invocado pelos recorrentes. 

 

D – 5 - Nulidade do despacho de pronúncia  

 

54- Os recorrentes Crimildo Jossias Manjate, Mbanda Anabela Buque Henning, 

Maria Inês Moiane Dove, Armando Ndambi Guebuza, Elias Moiane, Gregório 

Leão José e António Carlos do Rosário suscitaram nas suas motivações do recurso 

a nulidade do despacho de pronúncia por alegada inobservância do disposto nos 

números 2º e 4º do artigo 366º do C. P. Penal. 

 

Descrevem o apontado vício igualmente por irregularidade insanável, nos termos 

do artigo 100º do C. P. Penal. Sucede, porém, que de acordo com o supradito 

preceito da lei adjectiva, as nulidades não compreendidas no artigo 98º só poderão 

determinar a anulação do acto a que se refere e de outros que possa afectar se for 

arguida pelos interessados no próprio acto ou quando dele tomarem conhecimento 

(vide corpo e § 1º da citada norma).  

 

55- Nos termos aduzidos pelos recorrentes, a alegada nulidade reporta-se primeiro 

à não indicação precisa dos factos por que são responsáveis e em que qualidade e 

segundo, à não enunciação das circunstâncias agravantes e atenuantes. 

Consubstanciando, argumentam que, dos vinte arguidos, uns serão autores, outros 

cúmplices ou encobridores. Não fazendo tal destrinça e nem descrevendo os 
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factos imputados a cada arguido, o despacho de pronúncia achar-se-ia ferido de 

nulidade.  

 

Em concreto sustentam que os agentes não tiveram todos a mesma intervenção e 

responsabilidade nos factos a eles imputados, sendo que o despacho recorrido não 

distingue o grau ou qualidade de participação de cada um, ou seja, se são 

partícipes a título de autor, cúmplice ou encobridor.  

 

56- Ilustrando: diz o recorrente Crimildo Jossias Manjate que nos termos do nº 2º 

do artigo 366º do C. P. Penal, então vigente, o despacho de pronúncia deve conter 

“a indicação precisa dos factos por que são responsáveis e em que qualidade”. 

Mais assevera que a ausência da descrição dos factos indiciários impede o 

reexame da causa pelo tribunal superior, acarretando a nulidade do despacho de 

pronúncia nos termos da alínea b) do artigo 668º do C. P. Civil, aplicável 

subsidiariamente.  

 

57- Mbanda Anabela Buque Henning argumenta no articulado 3º e seguintes das 

suas alegações  que o despacho de pronúncia e a acusação definitiva não indicam 

de forma concreta os actos por ela praticados que possam constituir infracção 

criminal. Mais aduz que para que tais factos ou acontecimentos constituam 

matéria indiciária exige-se que os mesmos sejam acompanhados de provas e de 

elementos constitutivos do crime.  

 

58- Maria Inês Moiane Dove, Armando Ndambi Guebuza e Elias Moiane 

argumentam que o despacho de pronúncia impugnado não aponta de forma 

individualizada os factos imputados aos recorrentes e nem designa a concreta 

norma incriminadora. Sustentam que o acórdão impugnado fez uma mera 

enumeração dos factos sem os individualizar e não designa a norma penal 

considerada violada. Mais referem que da análise dos factos mostra-se patente que 

nem todos os agentes tiveram a mesma intervenção e a mesma responsabilidade 
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e, por tal motivo, não podem ser considerados autores morais e materiais, sem 

distinção de cúmplices e encobridores.   

 

59- Gregório Leão José afirma que não se indica no acórdão recorrido o lugar, dia 

e hora da concertação nem outras provas ou testemunhas de tal acerto de vontades, 

não especifica a alegada conjugação de esforços e intentos e não designa um único 

facto de execução que alicerce a prática de crimes em comparticipação com a 

esposa, Ângela Leão, também arguida no presente processo.  

 

60- Concluem os recorrentes que o despacho impugnado não obedeceu ao 

preceituado nos números 2º e 4º da norma acima transcrita, como já atrás ficou 

registado.         

 

61- A Digníssima Representante do Ministério Público nesta instância expendeu 

no seu douto parecer (fls. 14478/14583, Vol. LIX) que as alegações dos 

recorrentes respeitantes à nulidade do despacho de pronúncia improcedem por 

carecerem de fundamento.  

 

62- Decorre do artigo 366º do C. P. Penal que o despacho de pronúncia deverá 

conter:  

“1º O nome, profissão e morada, quando conhecidos, ou as indicações 

necessárias para se conhecer a identidade dos arguidos;  

2º A indicação precisa dos factos por que são responsáveis e em que qualidade;  

3º As circunstâncias agravantes ou atenuantes, qualificativas ou de caracter 

geral;  

4º A indicação da lei que proíbe e pune os factos;  

5º Decisão sobre a liberdade provisória do arguido, mantendo ou alterando, em 

conformidade com a lei, a situação anterior;  
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6º As determinações prescritas nos artigos 354º, 355º e 356º quando necessárias 

e a ordem de remessa para o registo criminal dos boletins relativos aos 

indiciados;  

7º A data e assinatura do juiz”.  

 

Ao encontro do argumento esgrimido pelos recorrentes, sublinha-se que a lei 

considera apenas as figuras de autor e cúmplice no respeitante ao crime de 

branqueamento de capitais.  

 

De anotar, em primeira linha, que a decisão recorrida considera todos os arguidos 

autores morais e materiais dos crimes que se lhes atribuem. Sem prejuízo do que 

poderá resultar da análise às imputações constantes do acórdão recorrido, importa 

salientar desde já, que estão cobertos de razão os recorrentes quando afirmam que 

os arguidos não podem ter todos o mesmo grau de participação nos crimes de que 

vêm imputados. Na verdade, quer no C. Penal vigente à data dos factos, quer no 

que se acha actualmente em vigor estão previstas as distintas formas de 

participação criminal, vide artigos 20 a 25. 2  

 

63- Uma perfunctória análise ao despacho de pronúncia posto em crise mostra, 

sem margem para dúvida, que descreve à saciedade a factualidade indiciária, a 

intervenção de cada arguido, atribuindo a cada conduta a respectiva qualificação 

jurídica. A consolidação da matéria de facto, nela se compreendendo a prova 

indiciária bastante destinada a submeter o arguido a julgamento, é da exclusiva 

responsabilidade das instâncias, caso haja recurso sobre a decisão do tribunal da 

causa. No caso em reapreciação, trata-se de matéria arredada ao conhecimento do 

Tribunal Supremo.  

 

 
2 O novo C. Penal, recentemente aprovado, eliminou a figura de encobridor (artigos 23 a 25) e introduziu o 
crime de receptação, no seu artigo 303.  
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Quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, não se verifica omissão de 

pronúncia pois que se acham indicadas em sede da 1ª instância. Ora, tendo o 

Tribunal Superior de Recurso de Maputo confirmado o decidido, estão igualmente 

consideradas as circunstâncias agravativas e mitigadoras da responsabilidade 

criminal dos arguidos constantes da decisão recorrida. Esta questão será retomada, 

mais adiante, em sede própria.   

 

Não procede, pelas razões expostas, o argumento invocado.  

 

D – 6 - Sobre o efeito da nulidade dos contratos de empréstimo com 

garantia soberana declarada pelo Conselho Constitucional – Acórdãos nº 

05/CC/2019, de 3 de Junho e 7/CC/2020, de 8 de Maio   

 

64- Os recorrentes Gregório Leão José e António Carlos do Rosário pleiteiam que 

a nulidade dos actos relativos aos empréstimos contraídos pelas empresas 

ProÍndicus, EMATUM e MAM, com garantias do Estado, declarada pelo 

Conselho Constitucional, tem impacto sobre o serviço da dívida, com reflexo na 

responsabilidade criminal dos arguidos, ora recorrentes. No seu entendimento, 

uma vez declaradas nulas as garantias soberanas, o Estado não tem a 

responsabilidade de garantir o pagamento no caso de incumprimento do serviço 

da dívida pelo que não há prejuízo nem direito a ser ressarcido.  

 

65- A questão aqui suscitada já foi objecto de tratamento pelo Tribunal a quo, no 

aresto posto em crise. Nele se conclui que a declaração de nulidade não prejudica 

a responsabilidade criminal pelo que o Ministério Público mantém a legitimidade 

de persecução penal relativamente aos ilícitos praticados no quadro dos 

empréstimos concedidos (Fls. 13679, Vol. LVI).  

 

Carece de demonstração o facto de que a declaração de nulidade dos actos da 

Administração Pública, mesmo quando o Estado intervém a título privado, 
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extingue a responsabilidade criminal dos seus agentes por crimes que tenham 

praticado no exercício das suas funções. O C. Penal vigente e os anteriores fixam 

taxativamente as causas de extinção da responsabilidade criminal, nas quais não 

se acha contemplada a invocada pelos recorrentes. Assim estabelecem o artigo 

151, referido ao artigo 8 do C. Penal (2014) e o artigo 155, referido ao artigo 3 do 

actual código (2019). Em nenhum destes diplomas, cujas normas ostentam a 

mesma redacção contemplam a extinção da responsabilidade criminal, nos termos 

pretendidos pelos recorrentes. É imperativo do princípio da suficiência do 

processo penal, preceituado no artigo 2º do C. P. Penal (1929) e no artigo 13 do 

código actual (2019).    

 

Não procede, pelo exposto, o fundamento apresentado pelos recorrentes.  

 

D – 7 - Da violação do princípio do contraditório  

 

66- O recorrente António Carlos do Rosário aduziu que o Acórdão recorrido 

violou o princípio do contraditório e de defesa do arguido. Fundamentando, refere 

que se mostram dos autos documentos relativos à Txopela Investimentos e que a 

mesma não foi constituída arguida nos presentes autos. 

 

Expende a ilustre representante do Ministério Público, neste Tribunal, no seu 

douto parecer, que se trata de matéria de facto atinente à aquisição de material 

probatório que não depende da interpretação a dar a nenhuma norma jurídica. Não 

se compreendendo, por isso, a sua reedição em sede do Tribunal Supremo.  

 

Acompanhamos a posição perfilhada quer pelo tribunal recorrido, quer pelo 

Ministério Público nesta instância. A sindicância do material probatório pertence, 

em exclusivo às instâncias, estando vedado o seu conhecimento, no caso concreto, 

pelo Tribunal Supremo, conforme já ficou observado.  
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Improcede, nestes termos, a suscitada questão.    

  

     

 E – Apreciando de meritis  

 

F- Do crime de associação para delinquir  

 

67- Dispõe o C. Penal (1886), no seu artigo 263º, sob a epígrafe associação de 

malfeitores o seguinte: “Aqueles que fizerem parte de qualquer associação 

formada para cometer crimes, e cuja organização se manifeste por convenção ou 

por quaisquer outros factos, serão condenados à pena de prisão maior de dois a 

oito anos, salvo se forem autores da associação ou nela exercerem direcção ou 

comando, aos quais será aplicada a pena de dois a oito anos de prisão maior”.  

 

A Lei nº 10/87, de 19 de Setembro, deu nova redacção ao artigo acima 

mencionado, nos seguintes termos: “1. Aqueles que fizerem parte de qualquer 

grupo, organização ou associação que se proponha ou cuja actividade seja 

dirigida à prática de crimes, será condenado na pena de prisão maior de dois a 

oito anos, salvo se forem autores do grupo ou associação, ou nele exercerem 

direcção ou comando, casos em que lhes será aplicada a pena de oito a doze anos 

de prisão maior. (…)”. Eis a norma vigente à data dos factos.  

 

Por sua vez, o C. Penal, aprovado pela Lei nº 35/2014, de 31 de Dezembro, 

prescreve o crime em alusão, no Capitulo VI, associação de malfeitores, artigo 

458, (associação para delinquir) do seguinte modo: “Quem promover ou fundar 

ou participar em grupo, organização ou associação, estando em causa um 

conjunto de duas ou mais pessoas actuando concertadamente durante um certo 

período de tempo e cuja finalidade ou actividade seja dirigida à prática de um ou 

mais crimes é punido com pena de prisão maior de dois a oito anos (…) 3. Quem 
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dirigir ou chefiar os grupos, organizações ou associações referidas nos números 

anteriores é punido com pena de oito a doze anos de prisão”.   

O actual Código Penal define o crime de associação criminosa no seu artigo 348, 

nos precisos termos acima indicados. Diverge, porém, quanto à estatuição, 

cominando a pena de prisão de 1 a 8 anos.   

68- A exposição da evolução histórica no contexto nacional do tratamento do 

crime de associação criminosa releva, haja em vista, o que dispõe o artigo 57 da 

CRM e o artigo 8 do C. Penal. À luz destes dispositivos, aplicar-se-á ao caso 

concreto a lei que for mais favorável ao arguido, desde que os factos sejam nela 

subsumíveis.  

69- A actual é, sem sombra de dúvida, mais gravosa, uma vez ampliado o 

respectivo âmbito de aplicação. Acresceu ao texto normativo precedente a 

expressão “Quem promover (…)”. Promover significa realizar actividades 

idóneas à fundação da associação. Para o efeito, não basta a simples ideia 

criminosa, é necessária participação activa dirigida à criação da associação.  

70- Quanto à estatuição, porém, mostra-se mais favorável, uma vez que prevê 

como pena mínima de prisão, um ano ao invés de dois, conforme estabelece o 

texto actual. Mantém, todavia, a mesma pena máxima, 8 anos de prisão.  

71- O bem jurídico tutelado no crime de associação criminosa é a paz pública, no 

sentido das expectativas sociais de uma vida em sociedade livre da especial 

perigosidade de organizações que tenham por objecto o cometimento de crimes. 

Neste ilícito tipo, o legislador antecipa a tutela penal para um momento anterior 

ao da efectiva perturbação da tranquilidade pública face ao especial perigo já 

presente derivado da existência de uma associação para delinquir. Assim, o 

aludido especial perigo viola, só por si, a paz pública.  

 

72- O Estado não quer a existência de associação, grupo ou bando com a 

finalidade da prática de crimes. Por tal razão, é um crime autónomo, diferente e 
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separado dos crimes que venham a ser deliberados, preparados e executados. 

Sendo um crime de perigo, consuma-se com a fundação da associação que se 

proponha praticar crimes. Caracteriza a associação o fim a que se propõe sendo 

de excluir, porém, os crimes que não sejam ofensivos da paz pública. 3  

 

73- A associação criminosa, sendo de comparticipação necessária, distingue-se da 

mera comparticipação pela estabilidade e permanência em que o concerto de 

vontades entre os diversos membros se mantém durante um certo periodo de 

tempo, potenciando o perigo que a incriminação visa debelar. Cada membro actua 

ou pode actuar no seu próprio interesse, concertadamente com os demais 

elementos para a realização de um projecto comum. A associação vai além da 

actuação conjunta de vários agentes. Exige, portanto, o dolo de associação e 

disciplina de grupo.  

 

74- Impõe-se, pois, que, no exercício da qualificação jurídico-penal dos factos e 

com vista à confirmação ou à não comprovação do crime de associação para 

delinquir, o julgador deva abstrair-se de qualquer outro crime eventualmente 

comprovado e indagar se estão preenchidos os elementos objectivo-subjectivo do 

tipo do ilícito do crime de associação para delinquir e se são suficientes, 

individualmente considerados, para imporem a condenação ao arguido. 4  

 

75- De anotar que o crime de associação para delinquir é um crime de perigo 

abstracto quanto ao grau de lesão do bem jurídico e de mera actividade quanto à 

forma de consumação5. A legislação penal vigente no país pune a associação 

 
3§ 5 do Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, dirigido por Dias, Jorge Figueiredo, 
Coimbra Editora, 1999, pág. 1157 “A mera existência de associações criminosas, ligada à dinâmica que lhes é 
inerente, põe em causa o sentimento de paz que a ordem jurídica visa criar nos seus destinatários e a crença na 
manutenção daquela paz a que os cidadãos têm direito, substituindo-o por um nocivo sentimento de receio 
generalizado do medo do crime. (…)”.  
4“um bom critério prático residirá aliás em o juiz não condenar nunca por associação criminosa, à qual se impute 
a prática de crimes, sem se perguntar primeiro se condenaria igualmente os agentes mesmo que nenhum crime 
houvesse sido cometido e sem ter respondido afirmativamente à pergunta”, op. cit., pág. 1158  
5 Albuquerque, Paulo Pinto de Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República Portuguesa e da 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 3ª Edição atualizada, Universidade Católica Editora, 2015: pág. 1037, 
anotação 2 e 3.  
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criminosa cuja finalidade seja a prática dos crimes de tráfico de estupefacientes 

ou substâncias psicotrópicas e o crime de branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo, respectivamente a Lei nº 3/97, de 13 de Março 6 e a 

Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto. Decorre dos princípios da legalidade e da 

tipicidade a enumeração dos crimes passíveis de serem objecto do tipo de ilícito 

de associação para delinquir/associação criminosa. 

 

76- Foram pronunciados do crime de associação para delinquir os recorrentes 

Armando Ndambi Guebuza, Gregório Leão José, António Carlos do Rosário, 

Cipriano Sisínio Mutota, Crimildo Jossias Manjate, Khessaujee Iswardas 

Pulchand, Simione Jaime Mahumane, Naimo José Quimbine, Maria Inês Moiane 

Dove, Sérgio Alberto Namburete, Elias Moiane, Manuel Renato Matusse e outros 

arguidos não recorrentes: Bruno Evans Tandane Langa, Teófilo Francisco Pedro 

Nhangumele, Ângela Dinis Buque Leão, Fabião Salvador Mabunda e Sidónio 

Sitoe.  

 

77- Lê-se no Despacho de Pronúncia, que se dá aqui por inteiramente reproduzido, 

(articulados 36 a 39, 233, 260, 288, 289, 340, 345, 346, 348) o seguinte:  

 

“Em datas não determinadas, os co-réus Gregório Leão, António Carlos do 

Rosário, Teófilo Nhangumele, Bruno Langa, Armando Ndambi Guebuza e 

Cipriano Mutota em coordenação e comunhão de ideias com Jean Boustany 

formaram um grupo e arquitectaram um plano previamente urdido até ao 

pormenor, com o propósito de se apoderarem em proveito próprio dos fundos do 

Estado Moçambicano, por força dos empréstimos contraídos pelas empresas 

ProÍndicus, EMATUM e MAM, com garantias do Estado para implementação do 

Projecto de Protecção da Zona Económica Exclusiva;  

 

 
6 Artigo 42, nºs 1 e 4. 
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Concertado o plano aproveitamento do processo em curso, enquanto decorriam 

as consultas a nível interno o co-réu Teófilo Nhangumele assumiu a 

responsabilidade pela comunicação e articulação com os representantes do 

Grupo Privinvest bem como do Credit Suisse, por e-mail, outras vezes por 

telefone, para a definição dos aspectos essenciais da proposta do suposto 

projecto e condições do seu funcionamento e viabilização;  

 

Os co-réus Bruno Langa, Teófilo Nhangumele e Armando Ndambi Guebuza 

quando se juntaram aos co-réus Gregório Leão, António do Rosário e Cipriano 

Mutota, conheciam as funções públicas exercidas por estes; (…)”. 

 

Refere a impugnada decisão que a prova, diga-se, indiciária vertida nos autos 

demonstra a verificação de “pacto/acordo entre o recorrente Armando Ndambi 

Guebuza e comparsas Teófilo, Bruno e Jean Boustany, quando aquele exigiu 

como condição para fazer chegar a proposta do Grupo Privinvest ao seu pai, que 

lhe fosse dada uma garantia de que ser-lhe-ia pago dinheiro pela empresa 

interessada ( fls. 7709 Vol. XXXII)”. 

 

78- A decisão sub judice considera que os arguidos Teófilo Francisco Pedro 

Nhangumele e Bruno Evans Tandane Langa cometeram o crime de associação 

para delinquir e, para o  efeito, concertaram, em comunhão de intentos e esforços 

com Jean Boustany, Armando Ndambi Guebuza, António Carlos do Rosário e 

Cipriano Sisínio Mutota “a formação de quadrilha para, de forma planeada, se 

apossarem em proveito próprio dos fundos pertencentes ao Estado” decorrentes 

de empréstimos contraídos pelas empresas ProÍndicus, EMATUM e MAM, com 

garantia soberana para implementação do Projecto de Protecção da ZEE.  

 

Sustenta-se na impugnada decisão (fls. 13631, Vol. LVI) que a recorrente Maria 

Inês Moiane Dove participou no grupo constituído por Sérgio Namburete, Elias 

Moiane e Jean Boustany, cujo objecto era a prática do crime de branqueamento 
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de capitais. Mais refere que todo o pacto/acordo entre a recorrente e Jean 

Boustany se acha descrito nos autos, nas respostas da recorrente durante a 

instrução preparatória, pelo que dúvidas não subsistem quanto à verificação do 

crime de associação para delinquir (fls. 13723/4, Vol. LVI).  

 

Na mesma linha, dá conta aquele aresto que o recorrente Manuel Renato Matusse 

participou de um grupo composto por ele próprio e Jean Boustany, com o 

propósito de cometer crimes de branqueamento de capitais a partir do dinheiro 

proveniente do Grupo Privinvest para aplicar em seu próprio interesse (fls. 13745, 

Vol. LVI).    

 

79- Considerando os argumentos aduzidos pelo recorrente Cipriano Mutota, o 

tribunal a quo aponta que na decisão em reapreciação mostram-se preenchidos os 

elementos constitutivos do crime de associação para delinquir, uma vez 

comprovada a existência de um grupo, organização ou associação composto pelos 

recorrentes Teófilo Francisco Nhangumele, Bruno Evans Tandane Langa, 

Armando Ndambi Guebuza e António Carlos do Rosário cuja 

finalidade/actividade consistia na prática de crimes de corrupção passiva, 

branqueamento de capitais, peculato, entre outros. Conclui que os arguidos agiram 

em comparticipação criminosa, tendo cada um papel ou tarefa específica. O 

tribunal recorrido mantém esta posição em relação aos demais arguidos, 

recorrentes e não recorrentes – a de que a sua conduta integra o crime de 

associação para delinquir, dada a verificação de “pacto/acordo”. 

 

No entender daquele tribunal, a existência de pacto entre os arguidos, acrescido 

do tempo de duração do grupo comprova o crime de associação para 

delinquir/associação criminosa. 

 

80- A ilustre Magistrada do Ministério Público junto deste Tribunal concluiu, no 

seu douto parecer, que se está perante, “um conjunto de pessoas que se propôs à 
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actuação regular e em conjugação de esforços para uma maior efctividade e para 

a prática de um indeterminado número de crimes, que somente teve a sua 

cessação com a detenção dos recorrentes, o que nos leva a crer que não teriam 

parado as actuações caso tal não tivesse ocorrido a detenção dos mesmos (…). 

Os recorrentes agiam em conluio de esforços para a prática de um crime com um 

mesmo objectivo e numa estrutura assente na divisão de tarefas e com a 

hierarquização, possível para um reduzido número de intervenientes; não 

subsistem dúvidas de que cada um dos recorrentes estava ciente do seu lugar, das 

suas tarefas e a quem prestar contas ou informações” (fls. 14515, Vol. LIX).   

 

81- Dilucida ainda a Digníssima Magistrada que a impugnada decisão alicerça a 

sua posição na existência de pacto/acordo entre o recorrente Armando Ndambi 

Guebuza e comparsas Teófilo Pedro Francisco Nhangumele, Bruno Evans 

Tandane Langa e Jean Boustany quando o primeiro exigiu, como condição para 

fazer chegar a proposta do Grupo Privinvest a seu pai, que lhe fosse assegurado o 

pagamento pela empresa interessada (fls. 7709 Vol. XXXII). A proposta assim 

formulada foi aceite tendo a anuência sido comunicada ao solicitante (fls. 13664 

Vol. LVI).    

 

82- Discorrendo sobre a matéria, a ilustre representante do Mº. Pº. junto desta 

instância lançou mão a fontes doutrinárias desenvolvidas por Beleza dos Santos 

segundo as quais são elementos-tipo do crime de associação para delinquir: a 

existência de uma associação e a sua finalidade criminosa. 7  Considera a 

Digníssima Magistrada que, conjugados os elementos de prova vertidos nos autos, 

e relacionados com as regras de experiência, resulta que está-se perante um 

conjunto de pessoas que se propôs a uma actuação regular e em conjugação de 

esforços para alcançarem maior efectividade e para a prática de crimes que 

somente cessou com a detenção que se lhes impôs.  

 
7 Santos, Beleza, O crime de associação de malfeitores – Interpretação do artigo 263º do Código Penal (1886), 
Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 70, nº2593, 2594 e 2595, respectivamente páginas 97 a 99, 113 e 
129/130 
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83- Mais expendeu que os recorrentes agiam em conluio de esforços para o 

cometimento de crimes, com o mesmo objectivo e numa estrutura assente na 

divisão de tarefas e com hierarquização possível para um reduzido número de 

comparticipantes, não subsistindo dúvidas de que cada um dos intervenientes 

estava ciente do seu lugar, das suas tarefas e a quem tinha que prestar contas ou 

informações. 

 

84- O crime de associação para delinquir requer comparticipação necessária e 

complementaridade de esforços com vista à execução do desígnio criminoso. Para 

a sua verificação é necessário que se mostrem reunidos os demais elementos 

constitutivos do tipo de ilícito de associação para delinquir.  

 

O artigo 348 do C. Penal vigente, que regula a matéria, acha-se inserto no Título 

V, sob a epígrafe crimes contra a ordem e tranquilidade públicas, donde o 

exercício de interpretação e aplicação desta norma tem de ser sempre alinhado 

com o elemento teleológico e a sua inserção sistémica. Sendo certo e sabido que 

não constitui elemento único a considerar na subsunção dos factos, haverá que 

indagar se a reunião dos arguidos, ou a existência do grupo a se, perturba a ordem 

e tranquilidade públicas, abstraindo-se dos crimes que, eventualmente, venham a 

ser praticados.  

 

85-  O quadro anteriormente retratado permite distinguir com suficiente clareza 

os casos em que se acham reunidos elementos de indiciação, até prova em 

contrário, que possam sustentar a imputação aos arguidos do crime de associação 

para delinquir. A matéria indiciária vertida nos autos aponta para a verificação do 

crime em alusão, uma vez presentes os seguintes pressupostos: i) existência de 

associação ou grupo comprovada por meios de prova directa ou indirecta que 

observada à luz da experiência permita, com certo grau de segurança, concluir 

pela sua constituição, ou seja pela verificação do elemento organizativo; ii) o 



46 
 

elemento finalístico, que o grupo tenha por objecto ou finalidade a prática de um 

ou mais crimes; iii) o elemento estabilidade ou permanência que se concretiza 

com a existência de acerto de vontades (acordo), ainda que de forma tácita entre 

duas ou mais pessoas para cooperarem na realização de um projecto comum – a 

prática de um ou mais  crimes e que, entre os seus membros, se observe uma certa 

disciplina. Sendo crime doloso, é necessário que se prove a existência de dolo de 

associação.  

 

Como já ficou observado, o juízo de certeza sobre o facto só poderá ser obtido 

mediante a sindicância da prova coligida pelas instâncias em sede de julgamento.   

 

86- Entende este Tribunal que os elementos constantes dos autos permitem 

concluir pela existência de prova indiciária com vista à responsabilização pelo 

crime de associação para delinquir, a título de autor,  aos seguintes arguidos 

(recorrentes e não recorrentes): Bruno Evans Tandane Langa, Teófilo Francisco 

Pedro Nhangumele, Armando Ndambi Guebuza, Cipriano Sisínio Mutota, 

Gregório Leão José, António Carlos do Rosário e Ângela Dinis Buque Leão.  

 

87- Revoga-se, nesta conformidade, a imputação contida na decisão recorrida 

quanto aos arguidos: Maria Inês Moiane Dove, Manuel Renato Matusse, Fabião 

Salvador Mabunda, Sidónio Sitoe, Khessaujee Iswardas Pulchand, Simione Jaime 

Mahumane, Naimo José Quimbine, Sérgio Alberto Namburete e Elias Moiane.  

 

G - Do crime de corrupção passiva para acto ilícito  

 

88- O crime de corrupção passiva para acto ilícito vem regulado na Lei nº 6/2004, 

de 17 de Junho, nos artigos 7 e 2. Aplica-se, quanto ao âmbito, nos termos do 

artigo 2, a dirigentes, funcionários ou empregados do Estado ou das autarquias 

locais, das empresas públicas, das empresas privadas participadas pelo Estado ou 

das empresas concessionárias de serviços públicos. O nº 2 do artigo 2 prescreve a 
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noção de funcionário ou empregado público como sendo todo aquele que exercer 

ou participar em funções públicas ou a estas equiparadas, e para as quais tenha 

sido nomeado ou investido por efeito directo da lei, por eleição ou por 

determinação da entidade competente. Acresce o nº 3 que as disposições da Lei 

em consideração aplicam-se aos que, mesmo não estando integrados em nenhuma 

das categorias referidas no número anterior, induzam ou contribuam para a prática 

dos crimes enunciados no artigo 1 ou deles tirem proveito.  

 

89- Explicitado o âmbito de aplicação da lei, importa atentar na noção do crime 

de corrupção passiva para acto ilícito. A respeito, dispõe o artigo 7, nº 1 que “As 

entidades previstas no artigo 2 que, por si ou interposta pessoa, com o seu 

consentimento ou ratificação, solicitarem ou receberem dinheiro ou promessa de 

dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial, que não lhes sejam devidos, para 

praticar ou não praticar acto que implique violação dos deveres do seu cargo, 

serão punidos com pena de prisão maior de dois a oito anos e multa até um ano. 

As penas previstas no artigo 318º do C. Penal serão também aplicadas às 

entidades previstas no artigo 2”.   

 

90- Extrai-se do artigo 502 do C. Penal (2014), sob a epígrafe “corrupção passiva 

para acto ou omissão ilícita”, que o legislador pátrio alargou o âmbito de 

aplicação da lei que decorre da expressão: “1. Aquele que, por si ou por interposta 

pessoa, solicitar ou receber dinheiro ou promessa de dinheiro ou qualquer 

vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, para praticar 

acto que implique violação dos deveres do seu cargo ou omissão de acto que 

tenha o dever de praticar, será punido com prisão até dois anos e multa até um 

ano”. Se o acto ou omissão causar distorção da concorrência ou prejuízo 

patrimonial para terceiros, o autor da corrupção será punido com pena de prisão 

de dois a oito anos e multa até dois anos. Caso o acto ou omissão for cometido 

por servidor público, a pena a aplicar é de dois a oito anos e multa até dois anos. 

Tratando-se do caso previsto no nº 2 deste artigo, a pena é de oito a doze anos.  
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A expressão “aquele que” sublinha o facto de que o subornador pode ser qualquer 

pessoa, natural ou jurídica, funcionário público ou não, sendo, porém, o 

subornado servidor público.  

 

91- A corrupção passiva é um crime material de resultado que se realiza logo que 

a solicitação ou aceitação do suborno ou da promessa cheguem ao conhecimento 

do destinatário. No cerne do bem jurídico protegido está a autonomia intencional 

do Estado pelo que a correspondente violação tem lugar logo que ocorra uma 

declaração de vontade do empregado público que evidencie intenção inequívoca 

de mercadejar com o cargo, isto é, de “vender” o exercício de uma actividade, no 

caso ilícita, passada ou futura, compreendida nas suas funções, ou pelo menos nos 

seus poderes de facto.  

 

O Código Penal vigente coloca assento tónico no servidor público, ao substituir a 

expressão “aquele que” por “o servidor público”, mantendo no mais a redacção 

da lei anterior. Distingue-se, todavia, quanto à estatuição, na medida em que a 

legislação precedente fixava a moldura penal abstracta de 2 a 8 anos de prisão,  

enquanto que o Código Penal actual prescreve a pena de prisão de 1 a 8 anos e 

multa até 2 anos. Como se constata, o novo código pune menos severamente o 

crime pelo que seria esta a norma a aplicar caso seja confirmada a prova indiciária 

dos autos.  

 

92- Os recorrentes Armando Ndambi Guebuza, Gregório Leão José, António 

Carlos do Rosário, Cipriano Sisínio Mutota, Maria Inês Moiane Dove e Manuel 

Renato Matusse foram acusados e pronunciados do crime de corrupção passiva 

para acto ilícito, p. e p., sucessivamente, pelo nº 1 do artigo 7 e nº 3 do artigo 2, 

ambos da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, pelo artigo 502 nºs 1 e 2 do Código Penal 

precedente (2014) e pelo artigo 425 do diploma vigente na actualidade.  
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Relativamente ao recorrente Armando Ndambi Guebuza, consta da decisão posta 

em crise que, demostrada a existência de pacto/acordo, o substrato do crime de 

associação para delinquir, ao exigir dinheiro de suborno, incorre na prática do 

crime de corrupção passiva para acto ilícito, dada a comunicabilidade da 

qualidade de servidor público, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 2º da Lei 

nº 6/2004, de 17 de Junho. Entende o Tribunal a quo que o recorrente contribuiu 

para a prática do crime, uma vez que dele tirou proveito ao apropriar-se de USD 

33.000.000,00 (trinta e três milhões de dólares americanos) ciente de que não lhe 

eram devidos.  

 

É esta a justificação factual em termos de indiciação que a acusação considera a 

conduta do recorrente como integradora do crime de corrupção passiva para acto 

ilícito. Deveras, quer a pronúncia quer a decisão recorrida não apresentam 

qualquer fundamentação factual para a imputação ao recorrente do crime de 

corrupção passiva para acto ilícito.  

 

93- Quanto aos recorrentes Gregório Leão José e António Carlos do Rosário, 

afirmam as instâncias que se acha constituído o crime de corrupção passiva para 

acto ilícito, consumado com a solicitação ou recebimento de dinheiro ou promessa 

de dinheiro ou qualquer vantagem que lhes não sejam devidos para praticar acto 

que implique violação dos deveres funcionais. Mais aludem que, no caso, os 

recorrentes solicitaram dinheiro que vieram efectivamente a receber, conforme 

demonstrado anteriormente. No concernente ao recorrente António Carlos do 

Rosário, a decisão em reapreciação estriba-se na imputação do crime de corrupção 

passiva para acto ilícito na circunstância de que o arguido, na sua qualidade de 

PCA das empresas ProÍndicus, EMATUM e MAM violou deveres de gestão e 

direcção, de permeio com desorganização dos sectores de produção que 

culminaram com a total inoperância e falta de geração de receitas, com prejuízo 

não só das mencionadas empresas, mas também do Estado como avalista.      
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94- Demonstram os autos que o acórdão recorrido e bem assim o despacho de 

pronúncia impugnado não apresentam qualquer fundamento para imputação aos 

demais recorrentes e arguidos que a sua conduta integre o crime de corrupção 

passiva para acto ilícito. Ou seja, não se mostra da matéria de indiciação que 

qualquer dos arguidos, servidor público ou como tal considerado, tenha solicitado 

ou recebido dinheiro ou vantagens para praticar ou deixar de praticar actos que 

acarretem violação dos seus deveres funcionais.   

 

Nos termos em que se acha formulado o conceito do crime de corrupção passiva 

para acto ilícito dirige-se ao empregado ou servidor público que solicitar ou 

receber dinheiros ou vantagens subvertendo, deste modo, a intencionalidade do 

Estado, ou seja, pondo em causa a autonomia do Estado no exercício da sua 

actividade. Tal não é o caso dos autos.  

 

95- Decorre do enunciado do texto normativo que a solicitação, recebimento de 

dinheiro ou de vantagem patrimonial ou não patrimonial, indevidos, devem ter 

por finalidade a prática pelo servidor público de acto que implique violação dos 

deveres do seu cargo ou omissão de acto que tenha o dever de praticar. O 

respectivo agente terá de ser necessariamente servidor público ou como tal 

considerado nos termos da lei ou mediante comunicação da qualidade pessoal de 

um ou mais agentes. Importante sublinhar que tem, no caso vertente, de estar 

presente a prática ou omissão de acto contrário aos seus deveres funcionais, na 

qualidade de servidor público como finalidade da solicitação, promessa ou 

recebimento.  

 

96- Não se demonstrando o facto em sede de prova indiciária carreada aos autos, 

não há como proceder o decidido pelas instâncias no que a este particular aspecto 

diz respeito. Assim sendo, é de se atender o argumento aduzido pelos recorrentes 

quanto à não verificação do crime de corrupção passiva para acto ilícito.  
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H - Do crime de peculato  

 

97- Os recorrentes Armando Ndambi Guebuza, Gregório Leão José, António 

Carlos do Rosário, Cipriano Sisínio Mutota, Ângela Dinis Buque Leão e os não 

recorrentes Bruno Evans Tandane Langa e Teófilo Francisco Pedro Nhangumele 

foram pronunciados pelas instâncias da prática do crime de peculato.   

 

Dispõe o artigo 514 do C. Penal (2014) que comete o crime de peculato o 

“servidor público que em razão das suas funções tiver em seu poder, dinheiro, 

cheques, títulos de crédito, ou bens móveis ou imóveis pertencentes ao Estado ou 

autarquias locais ou entidade pública ou a pessoa colectiva ou privada ou a 

particulares, para guardar, despender ou administrar, ou lhes dar destino legal, 

e alguma coisa destas levar ou se apropriar, ou deixar levar ou apropriar ou 

furtar a outrem, dissipar ou aplicar a uso próprio ou alheio, em prejuízo do 

Estado, dessas pessoas colectivas ou particulares, faltando à aplicação ou 

entrega legal, será punido com (…)”.   

 

O novo C. Penal mantém a mesma redacção no respeitante à previsão, adoptando, 

porém, um critério distinto quanto à respectiva estatuição pelo que só no momento 

da aplicação da medida concreta da pena se poderá determinar a concreta norma 

aplicável.  

 

98- O crime de peculato é um crime de dano no respeitante à lesão do bem jurídico 

protegido e de resultado quanto à forma de consumação do ataque ao objecto da 

acção e consiste na apropriação ilegítima pelo funcionário, em proveito próprio 

ou alheio, de dinheiro ou coisa móvel ou imóvel, pública ou particular que lhe 

tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas 

funções. A coisa está acessível ao servidor público quando se encontra no seu 

domínio funcional quer seja por ordem, requisição ou por qualquer forma, embora 

não se encontre na sua posse. No caso dos autos, o recorrente Gregório Leão José 
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tinha poder de direcção sobre a execução do Projecto de Protecção da ZEE 

enquanto que o recorrente António Carlos do Rosário tinha poderes de gestão 

sobre os dinheiros provenientes dos empréstimos concedidos às empresas 

ProÍndicus, EMATUM e MAM, na qualidade de executor do aludido Projecto.  

 

Quer o despacho de pronúncia quer o acórdão recorrido apresentam prova 

indiciária bastante de que os arguidos acima indicados receberam do Grupo 

Privinvest parte do dinheiro público resultante dos empréstimos contraídos pelas 

empresas ProÍndicus, EMATUM e MAM, com garantia soberana, junto dos 

bancos Credit Suisse e VTB Capital destinados a financiar o Projecto de Protecção 

da ZEE.  

 

99- Refere, a respeito, o acórdão recorrido no respeitante ao crime de peculato 

que “é pacífico que o recorrente Armando Ndambi Guebuza não reúne as 

qualidades de funcionário público e, ou servidor público pese embora conheça 

essas qualidades em relação aos arguidos António Carlos do Rosário, Gregório 

Leão e Cipriano Mutota com os quais articulou desde o início com vista à 

consumação dos crimes de que foi acusado e pronunciado”.  

 

A decisão sobre a questão em apreço terá de se fundar nos termos da acusação 

confirmada pelo despacho de pronúncia. Imputa-se-lhe, na mencionada peça 

processual, a prática do crime de peculato com o fundamento no seguinte: 

a) Ter-se apoderado dos fundos remetidos pelo banco Credit Suisse à empresa  

Privinvest Shipbuilding resultantes do contrato de empréstimo contraído 

pela ProÍndicus com Garantia do Estado, não obstante conhecer as funções 

públicas exercidas por António Carlos do Rosário, Gregório Leão José e 

Cipriano Sisínio Mutota, sabendo que o dinheiro dos subornos pertencia ao 

Estado por força do Projecto de Protecção da Zona Económica Exclusiva e 

usar parte deles, em proveito próprio, no valor de USD 33.000.000,00 

(trinta e três milhões de dólares americanos); 
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b) Ao beneficiar de passagens aéreas indevidamente emitidas a seu favor pelos 

Serviços de Informação e Segurança do Estado nas suas viagens a Kiel na 

República Federal da Alemanha e Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos;  

c) Ao receber valores de ajudas de custo indevidamente pagos pelo SISE nas 

deslocações acima referidas.   

 

100- Os recorrentes Gregório Leão José e António Carlos do Rosário foram 

igualmente pronunciados do crime de peculato.  Refere-se no acórdão posto em 

crise que Gregório Leão José autorizou despesas relacionadas com passagens 

aéreas e ajudas de custo para os integrantes do grupo pagas pelo orçamento do 

SISE, nas viagens efectuadas a Durban na República da África do Sul, Kiel na 

República Federal da Alemanha e Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos, entre 

16 de Janeiro e 21 de Março de 2012. Fê-lo ciente de que alguns dos integrantes 

não eram membros da instituição que dirigia (fls. 13.687, Vol. LVI).  

 

101- Nos termos da matéria fáctica, aponta-se que o recorrente Gregório Leão 

José integrou na sua esfera patrimonial fundos remetidos pelo Banco Credit Suisse 

à Privinvest Shipbuilding decorrentes do empréstimo contraído pela ProÍndicus, 

com garantia do Estado, sendo servidor público tendo usado em proveito próprio 

o valor global de USD 8.999.916,00 (oito milhões novecentos e noventa e nove 

mil, novecentos e dezasseis dólares americanos), e € 2.699.915,22 (dois milhões 

seiscentos e noventa e nove mil novecentos e quinze euros e vinte e dois 

cêntimos),  através da empresa M. Moçambique Construções, Lda.  

 

102- A prova indiciária fixada pelas instâncias aponta que António Carlos do 

Rosário apoderou-se de avultada quantia remetida pelo Banco Credit Suisse à 

Privinvest resultante do empréstimo contraído pela ProÍndicus, sendo servidor 

público, sabendo que tal dinheiro pertencia ao Estado e destinava-se à 

implementação do Projecto de Protecção da Zona Económica Exclusiva. Usou 

parte do valor sendo na quantia de, pelo menos, USD 3.274.963,56 (três milhões, 
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duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três dólares americanos e 

cinquenta e seis cêntimos) e € 6.800.085,00 (seis milhões oitocentos mil e oitenta 

e cinco euros) e ZAR 19.950.000,00 (dezanove milhões, novecentos e cinquenta 

mil randes sul africanos) em prejuízo do Estado. Aponta ainda que acordou com 

Jean Boustany desviar USD 13.000.000,00 (treze milhões de dólares americanos) 

do contrato celebrado com a ProÍndicus para uso dos dirigentes da empresa; USD 

4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil dólares americanos) destinados à 

empresa EMATUM para os respectivos dirigentes, e USD 1.000.000,00 (um 

milhão de dólares americanos) para uso pelos 14 trabalhadores e membros da 

direcção da empresa MAM no pagamento de salários.  

 

A conduta dos recorrentes Gregório Leão José e António Carlos do Rosário 

integra o crime de peculato pelo que não há reparo a registar quanto à subsunção 

dos factos feita pelo Tribunal recorrido.     

 

103- As instâncias sustentam a sua posição nos termos do articulado 38º do 

despacho de pronúncia, dando conta que os arguidos Bruno Evans Tandane 

Langa, Teófilo Francisco Pedro Nhangumele e Armando Ndambi Guebuza 

quando se juntaram aos arguidos Gregório Leão José, António Carlos do Rosário 

e Cipriano Sisínio Mutota conheciam as funções públicas desempenhadas por 

estes. Fundamentaram a sua decisão com base no artigo 32º do C. Penal então 

vigente, disposição prevista, nos mesmos termos, nos artigos 35 e 38 do C. Penal 

(2014) e do C. Penal vigente, respectivamente. Dispõem as citadas normas que 

mantêm a mesma redacção, o seguinte: “as circunstâncias agravantes relativas 

ao facto incriminado só agravam a responsabilidade dos agentes, que delas 

tiverem conhecimento ou que devessem tê-las previsto, antes do crime ou durante 

a sua execução”. Concluíram as instâncias que, por força do mencionado 

comando legal o crime praticado pelos servidores públicos comunica-se a quem 

não tendo aquela qualidade haja participado ou, de algum modo, contribuído para 

a realização do crime.  
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104- Não há reparo quanto à comunicação da qualidade de servidor público aos 

agentes que a não possuam por efeito do artigo 38 do C. Penal, para além de que 

os arguidos tinham conhecimento de que se tratava de fundos públicos. Os 

arguidos Bruno Evans Tandane Langa e Teófilo Francisco Nhangumele 

receberam, cada um, USD 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil dólares 

americanos).  

 

Procede, nestes termos a imputação aos arguidos da prática do crime de peculato 

no quadro do acórdão recorrido.  

 

105- O recorrente Cipriano Sisínio Mutota, ao apoderar-se de dinheiros 

pertencentes ao Estado, no montante de USD 980.000,00 (novecentos e oitenta 

mil dólares americanos) nos termos descritos na decisão recorrida e no despacho 

de pronúncia cometeu igualmente o crime de peculato, pelo que se mostra isenta 

de mácula a impugnada decisão.   

 

106- Do mesmo modo, a matéria fáctica atribuída aos recorrentes Maria Inês 

Moiane Dove e Manuel Renato Matusse integra o crime de peculato que se 

consumou com o recebimento de valores provenientes dos empréstimos 

concedidos pelos bancos Credit Suisse e VTB Capital às empresas ProÍndicus, 

EMATUM e MAM, com garantia do Estado para implementação do Projecto de 

Protecção da ZEE. Registe-se que Maria Inês Moiane Dove recebeu €877.500,00 

(oitocentos e setenta e sete mil e quinhentos euros) e Manuel Renato Matusse, 

USD 2.000.000,00 (dois milhões de dólares americanos).  

 

107- Quanto à imputação à arguida Ângela Dinis Buque Leão do crime de 

peculato, importa dar nota do conteúdo dos articulados 284º a 287º do Despacho 

de Pronúncia que se transcreve:  
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“A co-ré Ângela Leão inclusive aderiu a essa intenção, se inteirando do 

plano, junto ao seu esposo, co-réu Gregório Leão, e colocou-se a 

disposição em prestar-se qualquer tarefa necessária à execução do plano 

previamente acordado.  

Com efeito, em data não apurada nos autos, a co-ré Ângela Leão, dirigiu-

se ao escritório da MULEPE ao encontro dos co-réus Teófilo Nhangumele 

e Cipriano Mutota informar que o seu marido (Gregório Leão) mandou-

lhe comunicar que o documento deixado pelos representantes da Privinvest 

já lhe tinha chegado às mãos e que a partir daquele momento ela serviria 

de intermediária na comunicação com aqueles e o seu marido (fls. 7325 a 

7326, Vol. XXXI).  

Deste modo, e para ocultar o seu envolvimento, o co-réu Gregório Leão 

colocou à frente de todas as operações do seu interesse a co-ré Ângela 

Leão, sua esposa”.  

 

Mais se alcança da impugnada decisão (fls. 13685, Vol. LVI) que: “(…) Ângela 

Leão acabou servindo de sua testa de ferro (dele, Gregório Leão José) no papel 

de captação do valor do suborno que coube ao casal Leão e todos outros 

comparsas (…)”. Extrai-se do texto transcrito que a intervenção da arguida 

Ângela Leão estende-se ao processo de branqueamento de capitais, ou seja, 

recebimento, ocultação e dissimulação da proveniência ilícita das vantagens 

recebidas e respectiva integração na esfera patrimonial do casal Gregório Leão 

José e Ângela Dinis Buque Leão.   

 

Na verdade, argumenta-se no aresto em reapreciação que Ângela Leão iniciou os 

seus investimentos após o dia 28/08/2013, duas semanas depois de o Grupo 

Privinvest ter recebido USD 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de dólares 

americanos) provenientes do Credit Suisse no âmbito do aditamento ao contrato 

entre a ProÍndicus e o grupo Privinvest a 14 de Agosto de 2013. Ficou aqui 

retratada a conduta da arguida no processo de ocultação da proveniência ilícita e 
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da integração na respectiva esfera patrimonial dos valores recebidos por Gregório 

Leão José a título de suborno, provenientes dos contratos de empréstimo cedidos 

pelos bancos Credit Suisse e VTB Capital para o financiamento do Projecto de 

Protecção da ZEE.  

 

Nesta conformidade, acompanhamos a conclusão tirada pelas instâncias de que a 

recorrente é igualmente partícipe do crime de peculato, na qualidade de autora 

material (fls. 13682 a 13683, Vol. LVI).  

 

108- Procede, nestes termos, a imputação do crime de peculato relativamente aos 

recorrentes Armando Ndambi Guebuza, Gregório Leão José, António Carlos do 

Rosário, Cipriano Sisínio Mutota, Maria Inês Moiane Dove e Manuel Renato 

Matusse e, os arguidos não recorrentes: Bruno Evans Tandane Langa Teófilo 

Francisco Pedro Nhangumele e Ângela Dinis Buque Leão, com os fundamentos 

de facto e de direito deduzidos pelas instâncias.  

 

I - Do crime de chantagem 

 

109- O recorrente Armando Ndambi Guebuza e demais arguidos não recorrentes 

Teófilo Francisco Pedro Nhangumele e Bruno Evans Tandane Langa foram 

pronunciados do crime de chantagem, p. e p. pelo artigo 452º, § 2º do C. Penal 

então vigente e pelo artigo 301 nº 3 do C. Penal (2014). Dispõe o citado 

dispositivo: “[a]quele que, com o pretexto de crédito, ou influência sua ou alheia 

para com alguma autoridade pública, receber de outrem alguma coisa, ou aceitar 

promessa pelo despacho de qualquer negócio ou pretensão, e bem assim o que 

receber de outrem alguma coisa, ou aceitar promessa com pretexto de 

remuneração ou presente a algum funcionário público (…)”.  

 

O código vigente versa sobre o crime em análise no seu artigo 447 nº 1 e, desta 

feita, com a epigrafe tráfico de influências, condizente com a aludida conduta, 
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punindo-a com a pena de prisão de 6 meses a 2 anos se a solicitação se destinar a 

obter uma decisão ilícita favorável e de prisão até 6 meses e multa correspondente, 

no caso contrário. O citado dispositivo mantém a mesma redacção do texto 

precedente.     

 

O material probatório vertido nos autos, em sede de indiciação, é suficientemente  

consistente para sustentar o decidido pelo tribunal recorrido, neste particular 

aspecto. A solicitação de dinheiro à empresa interessada para fazer chegar a 

proposta relativa ao Projecto de Protecção da ZEE à autoridade relevante integra 

o crime de chantagem/tráfico de influências. 

 

Procede, nos termos expostos, a imputação ao recorrente Armando Ndambi 

Guebuza da autoria do crime de chantagem ou, melhor dito, tráfico de influências 

que consuma-se com a solicitação de dinheiro.  

 

110- Relativamente aos arguidos Teófilo Francisco Pedro Nhangumele e Bruno 

Evans Tandane Langa extrai-se da prova indiciária carreada aos autos que Teófilo 

Nhangumele, após obter anuência de Cipriano Sisínio Mutota, pediu ao co-

arguido Bruno Evans Tandane Langa que contactasse o co-arguido Armando 

Ndambi Guebuza para interceder junto do seu pai, então Chefe do Estado, com 

vista à agilização da consideração/aprovação da proposta já apresentada 

respeitante à Protecção da ZEE. Bruno Langa aceitou o pedido com o resultado já 

atrás descrito.   

 

A determinação do grau e nível de envolvimento dos arguidos Teófilo Francisco 

Pedro Nhangumele e Bruno Evans Tandane Langa constitui matéria de facto, do 

foro privativo das instâncias, pelo que só mediante a produção de prova, com a 

estrita observância da lei, poder-se-á concluir pela responsabilização ou não dos 

arguidos por tal conduta.  

 



59 
 

Dão-se, deste modo, por improcedentes os fundamentos invocados pelos 

recorrentes.  

 

K - Dos crimes de falsificação de documentos e falsificação de outros escritos  

 

111- A consideração da matéria supracitada terá de obedecer aos parâmetros 

anteriormente definidos. Centrando-se a controvérsia na discussão da matéria de 

facto, dela não vai conhecer o Tribunal Supremo e remete-a às instâncias para a 

devida consideração.  

 

Há, todavia, uma relação de concurso aparente (consunção) entre o crime de 

peculato e os crimes de falsificação e abuso de cargo ou função. De um modo 

geral há concurso aparente (consunção) entre o crime de falsificação de 

documentos e o crime de burla ou qualquer outro crime que tenha sido preparado, 

facilitado, executado ou encoberto por intermédio de documento falso. Os crimes 

de falsificação e abuso de cargo ou função não devem ser punidos 

autonomamente, dada a sua natureza instrumental, ou seja, quando cometidos com 

a intenção de executar outro8.   

 

L - Do crime de branqueamento de capitais  

 

112- Os recorrentes Armando Ndambi Guebuza, Gregório Leão José, António 

Carlos do Rosário, Cipriano Sisínio Mutota, Crimildo Jossias Manjate, Mbanda 

Anabela Buque Henning, Khessaujee Iswardas Pulchand, Simione Jaime 

Mahumane, Naimo José Quimbine, Sérgio Alberto Namburete, Maria Inês 

Moiane Dove, Elias Moiane, Manuel Renato Matusse e demais arguidos não 

recorrentes foram pronunciados do crime de branqueamento de capitais, p. e p. 

pelas disposições conjugadas do artigo 4 nº 1, alínea a) da Lei nº 7/2002, de 5 de 

 
8 Anotação 22 ao artigo 375º (peculato) e anotação 24 ao artigo 256 (falsificação de documentos), ambos do 
Código Penal Português, op. cit., Albuquerque, Paulo Pinto de, pág. 1200  
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Fevereiro e artigos 4 nº 1, alínea a), 7 nº 1, alíneas a), i), k) e t) e 75 nº 1, alínea a) 

da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto.  

 

Os recorrentes acima assinalados negam a factualidade que lhes é imputada em 

sede do despacho de pronúncia, confirmado pelo acórdão recorrido.  

 

113- O branqueamento de capitais é um crime de mera actividade e de perigo, 

cujo cometimento se verifica com a simples execução de um dos comportamentos 

típicos, independentemente do resultado. Constitui objecto da acção típica as 

vantagens patrimoniais resultantes do crime precedente, tenha sido ou não 

praticado pelo próprio branqueador ou por outrem, desde que o crime conexo 

conste do “catálogo”, isto é, definido como tal por lei.  

 

Sendo crime de intenção, o branqueamento de capitais exige dolo específico no 

sentido de que o agente deve querer, com a sua conduta, ocultar ou dissimular a 

verdadeira origem, localização de vantagens patrimoniais ou de bens resultantes 

de infracções precedentes. O agente tem de agir impelido pela vontade de 

dissimular a origem ilícita das vantagens em causa ou com o fito de evitar que o 

autor ou partícipe das infracções precedentes responda criminalmente pelo crime 

praticado.  

 

A Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto, define o crime de branqueamento de capitais 

no seu artigo 4, onde elenca as condutas integradoras deste tipo de ilícito. 

Estabelece-se, ainda, neste dispositivo que o conhecimento, intenção ou propósito 

requeridos como elementos constitutivos do crime podem ser aferidos de 

circunstâncias factuais e objectivas. É um crime de conexão e, nessa perspectiva, 

pressupõe um ilícito tipo precedente de que resultem vantagens que constituem 

objecto da acção – os de catálogo, designadamente os crimes de associação 

criminosa e corrupção nos termos do artigo 7, alínea a) e i) da supracitada lei.   
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O bem jurídico protegido é a pretensão do Estado de confiscar os bens de origem 

ilícita e de realização da justiça que são postas em causa pelas condutas de 

branqueamento de capitais.   

 

114- No caso vertente, os recorrentes Armando Ndambi Guebuza, Gregório Leão 

José, António Carlos do Rosário e Cipriano Sisínio Mutota são indiciados em sede 

de despacho de pronúncia da prática do crime de branqueamento de capitais, nos 

termos fixados pelas instâncias. Do mesmo modo, os recorrentes Crimildo Jossias 

Manjate, Mbanda Anabela Buque Henning, Khessaujee Iswardas Pulchand, 

Simione Jaime Mahumane, Naimo José Quimbine, Sérgio Alberto Namburete, 

Maria Inês Moiane Dove, Elias Moiane, Manuel Renato Matusse e arguidos não 

recorrentes Bruno Evans Tandane Langa, Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, 

Ângela Dinis Buque Leão, Fabião Salvador Mabunda, Sidónio Sitoe, Sérgio 

Alberto Namburete e Zulficar Ali Esmail Ahmad são igualmente partícipes do 

crime de branqueamento de capitais a título de autores materiais.  

 

Os autos descrevem, até ao detalhe, as condutas dos arguidos no tocante ao 

branqueamento de capitais.  

 

115- Na consideração da controvertida questão, este Tribunal deve observar 

cuidado e autocontenção por forma a não conhecer de matéria cujo conhecimento 

pertence exclusivamente às instâncias. Na verdade, a determinação de que se 

mostram preenchidos os elementos tipo do ilícito, designadamente a verificação 

do dolo e do conhecimento da origem ilícita das vantagens só pode ser provada 

em julgamento mediante debate público e com a intervenção dos princípios da 

imediação, oralidade e ampla defesa. Trata-se de matéria de facto a ser fixada pelo 

tribunal da causa e pela instância de recurso, caso seja chamada a intervir. 

Ademais, os recorrentes limitam-se a negar a factualidade que lhes é imputada 

sem apresentar qualquer questão merecedora de atenção deste Tribunal nos 

termos já anunciados.  
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M - Quanto ao circunstancialismo agravativo e atenuativo da 

responsabilidade criminal dos arguidos  

 

116- No concernente às agravantes, as instâncias consideraram as previstas nas 

alíneas h) convocação, k) fraude, ff) resultando outro mal além do mal do crime 

e ii) acumulação de infracções, todas do artigo 37 do C. Penal (2014), então 

vigente. O actual C. Penal prescreve as circunstâncias acima indicadas nos nºs 7ª 

mediante convocação, pacto ou execução entre duas ou mais pessoas; 30ª 

concurso de crimes.  

 

Não procedem as agravantes convocação e fraude em virtude de integrarem 

elementos constitutivos do crime, nos termos do artigo 44 do C. Penal (2014) e 

46 do C. Penal vigente  por não constarem do rol das agravantes prescritas pela 

nova lei, conforme se alcança do artigo 40 do C. Penal (2019). Não procede, 

igualmente, a agravante ff) - resultando outro mal além do mal do crime -, do 

artigo 37 do C. Penal (2014) por haver sido afastada do texto legal.   

 

117- No respeitante às atenuantes gerais, arrolaram as instâncias apenas a da 

alínea i) espontânea confissão do crime, do artigo 43 do C. Penal então vigente, a 

favor de Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, Bruno Evans Tandane Langa, 

Cipriano Sisínio Mutota e Sérgio Alberto Namburete. A atenuante da confissão 

espontânea vem prevista na circunstância 9ª do artigo 45 do actual C. Penal, pelo 

que procede. De acrescer a atenuante 23ª do C. Penal (1886), a alínea w) do artigo 

43 do C. Penal (2014) e 23ª do artigo 45 do C. Penal actual, com a seguinte 

redacção: “em geral, quaisquer outras circunstâncias que precedam, 

acompanhem ou sigam o crime, se enfraquecerem a culpabilidade do agente ou 

diminuírem por qualquer modo a gravidade do facto criminoso ou dos seus 

resultados”.   
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118- Relativamente ao crime de branqueamento de capitais, haverá que atentar ao 

disposto no artigo 73 (agravantes) e artigo 74 (atenuantes), ambos da Lei nº 

14/2013, de 12 de Agosto, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de 

Capitais e Financiamento ao Terrorismo. Assim, a matéria fáctica indiciária 

aponta para a verificação das agravantes b) – crime cometido no âmbito de 

actividades de uma empresa, para o arguido António Carlos do Rosário e alínea 

e) – valor do objecto de branqueamento superior a catorze milhões de meticais 

para os demais casos, todas do artigo 74 da Lei de Branqueamento de Capitais.  

 

119- Haverá que considerar a atenuante respeitante à natureza reparável do dano, 

sucessivamente prevista na 19ª do artigo 39º do C. Penal (1886), na alínea s) do 

artigo 43 do C. Penal (2014), e 19ª do artigo 45 do C. Penal vigente. Nos crimes 

de dano (peculato e branqueamento de capitais), a reparação espontânea e integral 

do prejuízo causado ao lesado pelo facto ilícito típico, de cuja prática provêm as 

vantagens patrimoniais antes da audiência de discussão e julgamento em 1ª 

instância, e a atenuante da natureza reparável têm valor considerável. Neste tipo 

de crime, a par do efeito preventivo e retributivo da reacção criminal, busca-se a 

reparação ou ressarcimento dos prejuízos causados ao lesado – o Estado, a 

reposição do status quo ante, também por efeito do princípio da justiça 

restaurativa. Caberá, pois, às instâncias aquilatar da relevância da mencionada 

atenuante.  

 

III - Das medidas de coacção  

  

120- Insurgem-se os recorrentes contra as medidas de coacção aplicadas, no caso, 

a prisão preventiva. Já acima se deu conta que em sede do despacho de pronúncia 

o tribunal decretou a manutenção da prisão imposta aos arguidos Maria Inês 

Moiane Dove, Ângela Dinis Buque Leão, Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, 

Bruno Evans Tandane Langa, Armando Ndambi Guebuza, Sidónio Sitoe, Sérgio 

Alberto Namburete, Fabião Salvador Mabunda, António Carlos do Rosário e 
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Gregório Leão José, por um lado. Por outro, decretou a prisão de arguidos que até 

então beneficiavam de liberdade provisória, invocando interesse de justiça e a 

observância do princípio da igualdade, na medida em que todos foram 

pronunciados pelo mesmo tipo legal de crime – branqueamento de capitais. Em 

consequência, foram detidos Márcia Amélia Biosse de Caifaz Namburete, 

Mbanda Anabela Buque Henning, Crimildo Jossias Manjate, Khessaujee 

Iswardas Pulchand, Cipriano Sisínio Mutota, Simione Jaime Mahumane, Naimo 

José Quimbine, Manuel Renato Matusse e Zulficar Ali Ismail Ahmad. Esta 

decisão foi perfilhada pelo Tribunal recorrido, excepto em relação à Márcia 

Amélia Biosse de Caifaz Namburete que, despronunciada, foi mandada em paz e 

em liberdade.   

 

A ilustre Magistrada do Ministério Público junto deste Tribunal, no seu douto 

parecer, expressou a sua concordância com a posição tomada pelo Tribunal 

Superior de Recurso de Maputo no sentido de que se mostram preenchidos os 

seguintes pressupostos: perigo de perturbação da ordem pública e de continuidade 

da actividade criminosa e que ambos tornam admissível a aplicação de uma 

medida de coacção máxima – a prisão preventiva.  

 

Mais referiu que existe, em relação a todos os arguidos, manifesto perigo de 

continuação da actividade criminosa tendo em conta o longo lapso de tempo de 

actividade criminosa, as vantagens e proventos obtidos e o receio de continuação 

da prática criminal.  

  

No respeitante ao perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, a 

Digníssima Magistrada assentou a sua convicção na natureza dos ilícitos-tipo de 

que versam os autos, a visibilidade social que a prática dos mesmos implica, e o 

alarme social daí decorrente, pelo que se impõe salvaguardar a paz social afectada 

pelos crimes cometidos.  
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121- Factores de ordem vária ditam a pronúncia deste Tribunal sobre a prisão 

imposta aos arguidos. O primeiro resulta do comando normativo do artigo 366º nº 

5º do C. P. Penal (1929), vigente à data dos factos, quando, ao fixar os requisitos 

do despacho de pronúncia, impõe que o mesmo decida sobre a liberdade 

provisória do arguido, mantendo ou alterando, em conformidade com a lei, a 

situação anterior. Tratando-se de recurso sobre o despacho de pronúncia, sempre 

o Tribunal Supremo deverá decidir sobre a matéria, mesmo que os recorrentes não 

a tivessem mencionado.  

 

O segundo deriva do disposto no artigo 4 da Lei nº 25/2019, de 26 de Dezembro, 

que aprova o novo C. P. Penal. Nos termos do referido comando legal, o 

juiz/tribunal deverá, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público ou 

do mandatário ou do defensor oficioso, examinar os pressupostos da aplicação da 

prisão preventiva, subsistente à data, nos trinta dias imediatos à entrada em vigor 

do código.  

 

Na aplicação das medidas de coacção deverão ser sempre observados os 

princípios da necessidade, proporcionalidade e adequação. De acordo com o 

primeiro só poderão ser ditadas, a qualquer tempo até à execução da sentença, no 

estritamente necessário para a salvaguarda dos fins processuais, seja para 

assegurar o poder dispositivo do tribunal, seja para garantir o pagamento de multa, 

indemnização e custas do processo.  

 

122- Invariavelmente, os recorrentes alicerçam as suas motivações, no respeitante 

ao pedido de liberdade provisória mediante Termo de Identidade e Residência ou 

pagamento de caução, na extrapolação dos prazos de prisão preventiva. Tal 

argumento não tem virtualidade de proceder. Na fase em que se encontra o 

processo, dispensável se mostra considerar os prazos fixados por lei para a 

instrução preparatória e complementar. Preceitua o artigo 373º do C. P. Penal 

(1929) que o recurso sobre o despacho de pronúncia suspende o andamento do 
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processo, mantendo-se, todavia, a prisão ou caução ordenadas na pronúncia. 

Assim, a medida de coacção máxima, a prisão preventiva, só pode ser alterada 

mediante a verificação dos respectivos pressupostos e pode ter lugar quer no 

conhecimento do recurso quer no seu reexame ou extinção por força dos artigos 

254 e 255, ambos do novo C. P. Penal.  

 

123- No caso vertente, o estágio do processo associado à recuperação de 

vantagens resultantes do crime e a vontade manifesta de ressarcir o lesado 

impõem ponderação no respeitante à manutenção das medidas de coacção fixadas 

pelas instâncias. Na verdade, decorre do princípio da igualdade que deve tratar-se 

de modo igual o que é igual e diferentemente o que é desigual, acrescido do salutar 

princípio segundo o qual cada um responde na medida da sua culpa, que se 

apresenta como pressuposto irrenunciável e como limite da responsabilidade 

criminal.  

 

IV – DISPOSITIVO  

 

Nestes termos, e pelo exposto, os Juízes da Secção Criminal do Tribunal Supremo 

deliberam:  

1- a) Dar por procedente a imputação do crime de associação para delinquir aos 

arguidos, recorrentes e não recorrentes: Bruno Evans Tandane Langa, Teófilo 

Francisco Pedro Nhangumele, Armando Ndambi Guebuza, Cipriano Sisínio 

Mutota, Gregório Leão José, António Carlos do Rosário e Ângela Dinis Buque 

Leão.  

b) Alterar a qualificação jurídico-penal uma vez reunidos os requisitos para 

imputação indiciária do crime de tráfico de influências, a título de autor 

material, aos arguidos Armando Ndambi Guebuza, Maria Inês Moiane Dove 

e  Manuel Renato Matusse. 

c) Dar por procedente a indiciação pela prática do crime de peculato, na 

qualidade de autor material aos arguidos:  
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- Bruno Evans Tandane Langa,  

-Teófilo Francisco Pedro Nhangumele,  

- Armando Ndambi Guebuza,  

- Cipriano Sisínio Mutota,  

- Gregório Leão José,  

- António Carlos do Rosário,  

- Ângela Dinis Buque Leão,  

- Maria Inês Moiane Dove, 

- Manuel Renato Matusse. 

d) Dar por improcedente a imputação do crime de corrupção passiva para acto 

ilícito aos arguidos: 

- Bruno Evans Tandane Langa, 

- Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, 

- Armando Ndambi Guebuza, 

- Cipriano Sisínio Mutota, 

- Gregório Leão José, 

- António Carlos do Rosário, 

- Maria Inês Moiane Dove, 

- Manuel Renato Matusse.    

e) Alterar as circunstâncias agravantes e atenuantes nos termos atrás descritos. 

 

2- Manter a prisão preventiva imposta aos arguidos: Bruno Evans Tandane Langa, 

Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, Armando Ndambi Guebuza, Cipriano 

Sisínio Mutota, Gregório Leão José, António Carlos do Rosário e Ângela Dinis 

Buque Leão.  

 

3- Ordenar a restituição à liberdade, mediante pagamento de caução que se fixa  

nos termos que seguem, os arguidos:  
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- Fabião Salvador Mabunda: 10.149.600,00Mt (dez milhões, cento e quarenta e 

nove mil e seiscentos meticais), sendo 500.000,00Mt (quinhentos mil meticais) 

carcerária e o remanescente económica. 

 

- Manuel Renato Matusse: 6.180.000,00Mt (seis milhões, cento e oitenta mil 

meticais), sendo 500.000,00Mt (quinhentos mil meticais) carcerária e o 

remanescente económica. 

 

- Maria Inês Moiane Dove: 3.075.000,00Mt (três milhões e setenta e cinco mil 

meticais), sendo 500.000,00Mt (quinhentos mil meticais) carcerária e o 

remanescente económica. 

 

- Khessaujee Iswardas Pulchand: 1.298.000,00Mt (um milhão, duzentos e noventa 

e oito mil meticais), sendo 500.000,00Mt (quinhentos mil meticais) carcerária e o 

remanescente económica. 

 

- Sérgio Alberto Namburete: 522.750,00Mt (quinhentos e vinte e dois mil e 

setecentos e cinquenta meticais), sendo 200.000,00Mt (duzentos mil meticais)  

carcerária e o remanescente económica. 

   

- Zulficar Ali Esmail Ahmad: 309.000,00Mt (trezentos e nove mil meticais), 

sendo 100.000,00Mt (cem mil meticais) carcerária e o remanescente económica. 

 

4- Ordenar a imediata restituição à liberdade, mediante Termo de Identidade e 

Residência (TIR), os arguidos: Sidónio Sitoe, Simione Jaime Mahumane, Naimo 

José Quimbine, Crimildo Jossias Manjate, Mbanda Anabela Henning.  

 

5- A liberdade provisória concedida, quer mediante caução, quer mediante TIR 

está sujeita às seguintes injunções, nos termos do artigo 237 do C. P. Penal:  
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a) Apresentar-se perante o tribunal da causa – 6ª Secção do Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo, às segundas-feiras, pelas 09,00 horas. 

b)  Não mudar de residência nem dela se ausentar por mais de cinco dias sem 

autorização do tribunal.  

c)  Não comunicar com os demais arguidos no processo por qualquer meio, 

directo ou indirecto. 

d)  Não se ausentar do país sem prévia autorização do tribunal.  

e)  Proceder à entrega ao tribunal da causa do passaporte ou qualquer 

documento de viagem de que seja titular. 

f)  Submeter-se à vigilância policial.   

 

6- Finalmente, dando provimento parcial ao recurso, mantêm no mais o decidido 

pelas instâncias no que tange à qualificação jurídico-penal dos factos atribuídos 

aos recorrentes.  

 

Mais ordenam a baixa dos autos para o cumprimento das medidas ordenadas e 

realização de ulteriores termos processuais.  

 

Máximo de imposto nesta instância.  

 

Maputo, 09 de Março de 2021  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


