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INCIDÊNCIAS DO JULGAMENTO

Alguns termos usados no Tribunal
Dra. Nussurat Abdul Satar
Advogada Estagiária, C.P. 1360/21
O julgamento do processo número 18/2019 - C continua a seguir
seus trâmites no Estabelecimento Penitenciário Especial da Máxima
Segurança da Machava. Todavia, alguns termos usados no Tribunal
continuam difíceis de perceber, daí que, nesta edição, a Dra. Nussurat
Abdul Satar, traz o significado de algumas expressões usadas com maior
frequência. Acompanhe!

• Tribunal
Instituição que tem o poder de julgar disputas legais. É um órgão de soberania cuja finalidade é exercer a
jurisdição, ou seja, resolver litígios com “eficácia de coisa julgada” (que foi decidida, impedindo qualquer outra
decisão a respeito da mesma lide).

• Juiz da Causa
Cidadão investido de autoridade pública com poder/dever de exercer actividade jurisdicional, julgando, em
regra, os conflitos de interesse que são submetidos à sua apreciação.

• Digníssima Representante do Ministério Público
Magistrada que exerce suas funções em representação do Ministério Público.

• Ministério Público
Órgão a quem incumbe representar o Estado junto dos tribunais, para defender os interesses que a lei
determina, controlar a legalidade, dirigir a instrução preparatória dos processos-crime, exercer a acção penal,
entre outras funções.

• Advogado
Profissional liberal licenciado em Direito e autorizado pela instituição competente, neste caso a Ordem dos
Advogados de Moçambique, a exercer a jus postulandi, ou seja, representação dos legítimos interesses das
pessoas físicas ou jurídicas em juízo ou fora dele.

• Mandatário Judicial
É quem recebe os poderes. É um representante, actuando na vida jurídica em nome e por conta do mandante,
através de procuração outorgada.

• Assistente do Processo
Pessoa ou entidade com interesses processuais específicos a efectivar no processo penal, em virtude da
violação de alguns dos seus direitos. O assistente auxilia o Ministério Público.

• Defesa
Profissional que exerce a defesa do arguido, sendo que a sua ausência implica a negação da própria justiça.
“Todo e qualquer réu, não importa a classe social a que pertença, tem o direito à ampla e plena defesa”.

• Arguido
É todo aquele contra quem existe uma suspeita séria de ter praticado um determinado acto punível e
penalmente repreensível na nossa ordem jurídica e contra quem se iniciou um procedimento tendente a
apurar se praticou ou não determinada infracção.
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• Processo
No âmbito do Direito, um processo pode ser uma acção judicial, a sequência de actos pré-definidos de acordo
com a lei, com o objectivo de alcançar um resultado com relevância jurídica. Além disso, um processo pode ser
o conjunto de todos os documentos apresentados no decorrer de um litígio.

• Código de Processo Penal
É um conjunto de leis destinadas a regular o processo penal, utilizado pelos doutores (advogados, juízes e
promotores de justiça) em suas funções processuais.

• Constituição da República de Moçambique
É a Lei Política Maior do Estado Soberano da República de Moçambique.

• Despacho de Pronúncia
Decisão proferida pelo juiz, quando termina a instrução, pronunciando-se no sentido de que o arguido
deve ser submetido a julgamento, dado que foram recolhidos indícios suficientes de se terem verificado os
pressupostos de que depende a aplicação de uma pena ao arguido.

• Ofício
É uma correspondência oficial em que são veiculadas ordens, solicitações ou informações, com o objectivo de
atender a formalidades e produzir efeitos jurídicos. Assim, o documento representa a comunicação oficial do
remetente para o destinatário, pois faz uso do canal escolhido pela lei ou pelas partes para esse fim.

• Requerimento
Acto de solicitar, através de uma petição por escrito, que deve seguir as normas legais ou qualquer documento
que contenha reivindicações, pedidos ou solicitação.

Renato Matusse refuta acusações do Ministério Público
O arguido Renato Matusse, de 63 anos de idade, admite ter recebido USD 1.660.000,00
(um milhão, seiscentos e sessenta mil dólares) de Jean Boustani, mas negou ter praticado crimes de branqueamento de capitais, tráfico de influência e peculato, tal como
consta da acusação do Ministério Público (MP). Mais: nega ter recebido dois milhões
de dólares da Privinvest.
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Renato Matusse, antigo conselheiro político do ex-Presidente da República, Armando Guebuza, foi oitavo
arguido a ser ouvido no julgamento do processo 18/2019 – C, mais conhecido por processo das dívidas não
declaradas, a decorrer no Estabelecimento Penitenciário Especial de Máxima Segurança da Machava, desde 23
de Agosto último.
Convidado a dar a sua versão dos factos, Matusse disse ter conhecido Jean Boustani em 2013, na audiência
concedida a este pelo Presidente Armando Guebuza, um encontro de cortesia, sem conteúdo digno de
registo.
Perguntado por intermédio de quem o senhor Jean Boustani teve acesso ao Presidente da República, Armando
Emílio Guebuza, disse não saber, porque ele era apenas convocado aos encontros.
O juiz da causa questionou ao arguido se tinha alguma relação de confiança com Jean Boustani, tendo este
respondido que, quando começou a falar com Boustani, por causa do interesse do Estado em entrar no
Médio Oriente, apercebeu-se de que era uma pessoa útil e foi no âmbito destas conversas que os dois foram
aprofundando uma amizade, mas não tinham uma relação confiança.
Ainda no desenvolvimento do seu interrogatório, o arguido Renato Matusse disse, em sede do Tribunal,
que recebeu recebido USD 1.660.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta mil dólares) de Jean Boustani,
em resposta a um pedido feito nesse sentido ao executivo da Privinvest para suprir as suas necessidades na
altura.
Com o valor, tal como fez saber ao Tribunal, adquiriu uma casa da sua antiga colega, Neusa Matos, que também
foi assessora do Presidente Guebuza, no valor de 450 mil dólares.
Disse ter adquirido outra casa no valor de USD 1.100.000,00 (um milhão e cem mil dólares) de Isidora Faztudo,
para além de duas viaturas, ao preço de 45 mil e 65 mil dólares, respectivamente.
De acordo com as afirmações do arguido, pouco tempo depois de comprar a residência de Neusa Matos,
vendeu-a por nove milhões de meticais, porque a mesma já estava desvalorizada, visto que na zona onde se
localiza já havia novos empreendimentos e modernos, sendo que o montante foi recebido em numerário.
Tendo dito isso, perguntado por que razão declarou no acto da escritura que o imóvel foi comprado a USD
150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), enquanto sabia que tinha sido comprado a USD 450.000,00,
respondeu dizendo que não se recordava.
Disse ainda que Jean Boustani transferiu mais USD 150.000,00 para a declarante Neusa Matos, por falha, e não
lhe orientou a devolver, porque não estava em Moçambique e queria usá-lo para pagar uma parte do imóvel
da senhora Isidora Faztudo.
Relativamente aos veículos automóveis que adquiriu na Somotor e na Toyota de Moçambique, disse que foi o
senhor Fanuel que tratou do negócio a seu pedido. Foi buscar as facturas, entregou-lhe e por sua vez enviou
para Jean Boustani, o qual efectuou os pagamentos a tais empresas.

Estaria disposto a ressarcir o Estado
Ainda na esteira do julgamento, a Defesa questionou ao arguido Renato Matusse se teria causado algum dano
ao Estado com seus actos, ao que respondeu que não concluiu que tivesse causado danos ao Estado, mas se
chegassem a essa conclusão, estava disposto a ressarcir o Estado.
Outrossim, revelou ao Tribunal que foi voluntariamente à Procuradoria-Geral da República, logo que o assunto
dos autos começou a ser badalado na imprensa, para se explicar e se eventualmente a Procuradoria tivesse
concluído que causou algum dano ao Estado, estava disposto a ressarci-lo, num prazo razoável.
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Inês Moiane admite recepção de 750 mil euros, mas nega suborno
A ex-secretária do antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, admite
ter recebido cerca de 750 mil euros de trespasse de um terreno localizado na zona do
ATCM, na cidade de Maputo, no entanto, nega ter sido subornada pela Privinvest.
O 11º dia do julgamento no Estabelecimento Penitenciário de Máxima Segurança da Machava foi reservado
à audição da arguida Maria Inês Moiane Dove, ex-secretária do antigo Chefe de Estado, Armando Guebuza.
“Não fui subornada”. Inês Moiane negou, deste modo, que o pagamento feito por Jean Boustani fosse
para facilitar encontros entre o executivo da Privinvest e Armando Guebuza, onde pudessem discutir a
implementação do projecto de protecção da zona económica exclusiva.
Aliás, Moiane disse que não conhecia o projecto e nunca tramitou nada a respeito, senão no âmbito das suas
atribuições de secretária do PR. Quanto à sua relação com a Logistic International da Privinvest, explicou que a
empresa pretendia construir um hotel de pouco mais de 20 andares, daí ter apresentado uma proposta que lhe
garantisse cinco apartamentos. Entretanto, a proposta foi rejeitada por Boustani, alegadamente porque não
queria uma parceria com ela, mas sim a posse do espaço. Neste sentido, segundo a arguida, Boustani propôs
o pagamento de 750 mil euros para que Moiane comprasse os seus apartamentos no lugar que desejasse.
Foi assim que acabou por adquirir dois imóveis na cidade de Maputo, tendo um deles sido vendido ao preço de
14 milhões de meticais. Um dos imóveis registou em nome de uma das filhas e outro nunca chegou a estar
em seu nome, visto que o processo de registo foi interrompido quando começou a investigação do caso.
Questionada sobre as razões que a levaram a não receber o dinheiro na sua conta e optado por endossar essa
tarefa ao seu amigo Sérgio Namburete, a arguida respondeu que se prendiam com o facto de Jean Boustani
ter dito que queria que fosse uma empresa, de forma a facilitar a tramitação processual da implementação do
projecto e emissão de facturas.
E, como não tinha uma empresa nem experiência na área imobiliária, diz que optou por contactar o seu amigo
e co-arguido, Sérgio Namburete, que tratou de abrir a empresa e receber um total de 877.500 euros, tendo
transferido 750 mil euros para ela e ficado com os restantes 127 mil.
Inês Moiane explicou, igualmente, que conheceu Jean Boustani no Gabinete da Presidência da República e
encontrou-se com ele umas cinco ou seis vezes, incluindo numa das viagens de serviço a Abu Dhabi, integrada
na comitiva do antigo Presidente.
Mesmo tendo passado uma procuração a favor da Logistic International da Privinvest, o terreno do ATCM
continua na posse da arguida, sem nenhum projecto implantado e sem saber das razões que impediram a sua
execução.
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Elias Moiane confirma colaboração
na compra de imóveis
O arguido Elias Moiane confirmou, em sede do
tribunal que julga o caso das dívidas não declaradas,
ter ajudado Inês Moiane, sua tia, na compra dos dois
imóveis referenciados nos autos, porque ela não
tinha muita disponibilidade e era preciso flexibilizar
o processo.
Para o efeito, o arguido disse que a ex-secretária do
antigo Presidente da República, Armando Guebuza,
passou uma procuração que lhe conferia plenos
poderes para agir e representá-la em todos os
negócios.
De acordo o arguido, de 34 anos de idade, após a compra dos imóveis, os mesmos foram registados em nome
das duas filhas de Maria Inês Moiane.
Após serem comprados, os imóveis foram arrendados e o valor servia para fazer a sua manutenção, cumprir
as responsabilidades do condomínio onde estão localizados e o remanescente entregava à mãe, Maria Inês
Moiane.
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