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Processo nº 29/2014 

Crime de violação e transmissão voluntária do H.I.V. 

O princípio do contraditório e da imediação e a audição da vítima e da 

testemunha 

Sumário: 

 

1. Factos não apreciados durante a audiência de discussão e julgamento, 

não podem ser evocados na sentença; 

2. Não estando presentes a vítima e a testemunha o artigo 439º do Código de 

Processo Penal permite a leitura dos seus depoimentos, para que o réu 

exerça o contraditório. 

 

Acórdão 

 

Acordam, em Conferência, na 3ª Secção Criminal do Tribunal Superior de 

Recurso de Maputo: 

Sebastião Joaquim Ngotine, filho de Flora Thambane Tivane, natural de 

Mabime, solteiro, de 43 anos de idade, negociante e residente à data da prisão 

em Nhamanhate, Distrito de Inhassoro, Província de Inhambane. 

Foi o arguido acusado, pelo Ministério Público, em processo de Querela, 

indiciado do cometimento de um crime p. e p. no artigo 393º, do Código Penal 

e de um crime de transmissão dolosa de HIV, p. e p. nos termos do nº 1, do 

artigo 52º, da Lei nº 12/2009, de 12 de Maio. 

Agrava a responsabilidade criminal do arguido a circunstância, 28ª (manifesta 

superioridade em razão de idade), do artigo 34º e atenuam a sua conduta, as 

circunstâncias, 1ª (bom comportamento anterior) e 9ª (a espontânea confissão), 

ambas do artigo 39º, ambos do Código Penal.  

Recebida a acusação, o réu foi pronunciado pela prática em autoria material 

do crime de violação, p. e p. pela conjugação dos artigos 393º e 398º nº 4, 

ambos do Código Penal. 

Foram apontadas como circunstâncias agravantes, 18ª (lugar ermo) e 28ª 

(superioridade em razão da idade), ambas do artigo 34º e atenua a sua 

responsabilidade a circunstância, 9ª (confissão), do artigo 39º, ambos do 

Código Penal. 

Julgado na 3ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da Província de 

Inhambane, foi o réu Sebastião Joaquim Ngotine, condenado à pena de 12 
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(doze) anos de prisão maior, no pagamento, do máximo de imposto de justiça, 

100,00Mts (cem meticais) de emolumentos a favor do seu defensor oficioso e 

150.000,00Mts (cento e cinquenta mil meticais) de indemnização a favor da 

ofendida nos termos do artigo 34º, do Código de Processo Penal. 

 

Notificado da sentença o Ministério Público, usando dos imperativos legais nos 

termos do que dispõe o artigo 473º, parágrafo único, conjugado com o artigo 

526º, ambos do Código de Processo Penal, interpôs o recurso obrigatório. 

Foi feita revisão a fls.121 dos autos. 

O Ministério Público junto a esta instância emitiu o seu parecer tendo 

concluído que: 

1. Se deve anular o julgamento realizado na primeira instância bem como a 

decisão dela decorrente e ordenar que, novo julgamento seja efectuado, 

face à constatada falta de produção de prova; e 

2. Seja observado no novo julgamento o princípio do contraditório e o 

princípio da descoberta da verdade material, relevantes na matéria de 

prova, em processo penal. 

Tudo visto cumpre agora apreciar e decidir: 

O Tribunal a quo tomou como provados os seguintes factos: 

1. No dia 27 de Agosto de 2013, por volta das 10:00 horas, quando a 

vítima, menor de 15 anos de idade e sua cunhada de nome Fátima 

Reginaldo encontravam-se na Machamba, sita no povoado de 

Nhamanhate, Distrito de Inhassoro, a cultivar, eis que compareceu o réu 

que, pegando a vítima pelo braço puxou-a até uma mata sob ameaça de 

agressão física, tendo-a dado rasteira, tirou-lhe a roupa e manteve a 

cópula com a mesma; 

2. Os factos foram presenciados pela cunhada da vítima mencionada, que 

seguiu-lhes até ao local onde aquela sofreu a violação; 

3. A vítima conhecia o réu por ser residente da zona, entretanto, não existe 

relação quer de amizade ou namoro entre ambos; 

4. Aquando dos factos, o réu já era portador do vírus de HIV, tendo 

transmitido a doença à vítima; 

5. Submetida à observação de Hospital, não foi possível constatar sinais de 

violação por ter sido apresentada transcorridos sensivelmente dois 

meses após a violação, pese embora inicialmente se tivesse feito ao local, 

no dia 30 de Agosto e não ter sido lavrado o respectivo relatório. – fls. 97 

a 99 dos autos. 

Os presentes autos vieram à esta lide, por via do recurso obrigatório do 

Ministério Público, e tratam de uma condenação do réu, Sebastião Joaquim 
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Ngotine, por indiciação de cometimento de um crime de violação, p. e p. nos 

termos conjugados dos artigos 393º e 398º, do C. Penal. 

Os factos descritos nos autos, reportam que, na data e local neles indicados, o 

réu dirigiu-se à machamba na qual se encontrava a vítima Fátima Rafael, na 

companhia da cunhada, Fátima Reginaldo Sitoe, cultivando, tendo o réu a 

levado, à força, até uma mata próxima do local, onde conseguiu manter cópula 

com ela, contra a sua vontade, tendo, na sequência, lhe transmitido o vírus de 

HIV de cuja doença ele padecia e conhecia a sua existência. 

O tribunal recorrido chegou àquela conclusão com base nas respostas do réu e 

declarações da vítima e da sua cunhada, prestadas durante a instrução 

preparatória, uma vez que aquelas não estiveram presentes na audiência de 

julgamento e na indicação dos factos provados, apenas indica as folhas 

correspondentes àquela fase processual, estando omissa, na sentença, 

qualquer referência do que se passou no julgamento. 

Indagado sobre os factos durante a instrução preparatória, tanto perante o J. I. 

C. verso de fls. 12, como a P. I. C. fls. 27 a 28, o réu confirmou a prática da 

cópula com a vítima, acrescentando que a mesma foi consensual, uma vez que 

ambos namoravam, havia quatro meses àquela parte, mas já durante o 

julgamento, ele disse que na data dos factos, ele esteve com ela no local, mas 

não chegou a ter qualquer trato sexual com a mesma, e que durante o período 

de tempo que durou o namoro, mantiveram cópula algumas vezes.  

Todavia, somente as respostas dadas pelo réu durante a audiência de 

discussão e julgamento, é que foram sujeitas ao crivo do contraditório, o 

mesmo não acontecendo com as declarações da pretensa vítima e da sua 

cunhada testemunha dos factos, porque estas, como dissemos acima, não 

estiveram presentes na audiência de julgamento e nem a Meritíssima juíza a 

quo se dignou mandar proceder à leitura dos seus depoimentos, como permite 

a disposição do artigo 439º do Código de Processo Penal, o que, embora essa 

faculdade se refira às testemunhas, é, porém, de aceitação geral que também 

se aplica à declarantes, como aliás vem sendo feito quando tal seja 

aconselhável à procura da verdade material. 

Apesar de tal omissão não constituir nulidade, é porém certo que a falta de 

audição de declarantes, particularmente daqueles cujos depoimentos seriam 

determinantes para a decisão (como foi o caso), ou a leitura das suas 

declarações para serem sujeitas ao crivo da audiência de julgamento, retira 

qualquer legitimidade ao tribunal de decidir, como aliás o fez, com base em tais 

depoimentos. Seria, neste caso, como se o tribunal tivesse decidido com base 

em factos que não constassem do processo, o que é negado pela máxima latina 

que diz, quod non est in factis non est in mundo, ou seja, o que não está nos 

autos (no processo) não existe no mundo. No caso, a prova que não foi 

apreciada durante a audiência de discussão e julgamento, não pode ser 
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evocada na sentença, como prova de julgamento, porque ela não foi nele 

discutido. 

Por isso, concordamos com a conclusão contida no ilustre parecer da 

Digníssima Sub - Procuradora Geral - Adjunta, quando propõe que “Se deva 

anular o julgamento realizado na 1ª instância bem como a decisão dele 

decorrente e ordenar que novo julgamento seja efectuado, face à constatada 

falta de produção da prova…” 

Nestes termos e por tudo o exposto, decidem anular o julgamento e a 

respectiva sentença, por nele, não haver sido produzida prova e ordenam a 

realização de outro, com a observância dos princípios que o enformam. 

Sem custas. 

Baixem os autos â 1ª instância. 

Maputo, 26 de Maio de 2015 

 

Ass): Achirafo Abubacar Abdula, Gracinda da Graça Muiambo e 

Manuel Guidione Bucuane 


