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INCIDÊNCIAS DO JULGAMENTO

CONSEQUÊNCIAS DO SILÊNCIO
OU DA RECUSA DO ARGUIDO EM
RESPONDER EM SEDE DE JULGAMENTO
EM PROCESSO PENAL
Dr. Armando Chihale
O julgamento que está a decorrer na tenda do Estabelecimento Penitenciário Provincial de Maputo, vulgo
“B.O”, traz grandes novidades e curiosidade a todos, desde os leigos, os próprios intervenientes processuais até
à sociedade em geral, tendo em conta o desenrolar dos acontecimentos, desde que o mesmo iniciou, a 23 de
Agosto de 2021.
Uma das questões que se colocam é saber até que ponto o silêncio dos arguidos ou a sua recusa em responder
determinadas questões colocadas tanto pelo juiz da causa como pelo Ministério Público, os assistentes, assim
como os advogados de defesa os pode prejudicar ou beneficiar.

O artigo 69.° da Lei n.°25/2019, de 26 de Dezembro, que aprova a lei da
revisão do Código de Processo Penal (CPP), com a epígrafe (Direitos e deveres
processuais), nos termos da alínea c), n.°1, estabelece que: 1. O arguido goza,
em especial, em qualquer fase do processo e salvas as excepções da lei, dos
direitos de: c) não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os
factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca
deles prestar;
Portanto, é um direito que lhe assiste e não constitui nenhum crime. E,
conforme dispõe o n.°1 do artigo 60.° da Constituição da República (CRM),
ninguém pode ser condenado por acto não qualificado como crime no momento
da sua prática. Para além do direito à defesa, estabelecido constitucionalmente
no artigo 65.°.
Sobre as declarações do arguido, o n.°1 do artigo 388.° do CPP dispõe que o
presidente (quem dirige a sessão, no caso o juiz da causa) informa o arguido
que tem direito a prestar declarações em qualquer momento da audiência,
desde que elas se refiram ao objecto do processo, sem que, no entanto, a tal
seja obrigado e sem que o seu silêncio o possa desfavorecer.
O preceito estabelece algumas regras que regulam a tomada de declarações na audiência e trata-se do direito
mais importante do arguido de falar ao tribunal, de sua viva voz e livremente, o que pensa sobre os factos.
O arguido deve encontrar-se em condições físicas e mentais normais, ressalvada obviamente a situação do
arguido inimputável.
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Tudo o que o arguido diga em seu desfavor pode ser valorado pelo tribunal contra o autor das declarações,
mesmo que essas declarações não constituam uma confissão. Mas o tribunal tem o dever de advertir o arguido
sobre o seu direito ao silêncio e não pode valorar contra o arguido a recusa de responder a perguntas de juízes,
jurados, MP ou advogados, nem mesmo como argumento sobre a credibilidade do arguido.
Mas se o arguido responde a umas perguntas e não responde a outras, podem ser feitas inferências in malam
partem1. A omissão ou o deficiente cumprimento deste dever dá lugar a uma proibição de prova, na medida
em que constitui uma intromissão ilegítima na privacidade da pessoa sujeita a interrogatório. A violação desta
proibição tem o efeito de nulidade da prova obtida, podendo ser sanada se for concreta para o caso de o
arguido confessar livre e integralmente os factos, devendo este limite ser proporcional à culpa e a confissão
ser ponderada como atenuante, não estando o tribunal vinculado a este limite se forem descobertas novas
circunstâncias prejudiciais ao arguido e não podendo fazer parte do acordo a renúncia do direito ao recurso
pelo arguido, antes da prolação da sentença pelo tribunal. O tribunal não está, pois, desvinculado do seu dever
de sindicar a voluntariedade e fiabilidade da confissão nem determinar a pena de acordo com os princípios do
direito substantivo. No caso da pluralidade de arguidos, em que uns entrem no acordo e outros não, o mesmo
só vale para os arguidos nele participantes e o tribunal deve ter particular cuidado, ao fundar a condenação em
relação aos outros arguidos na confissão de co-arguidos.
Daí resulta que, não estando, o arguido, obrigado a responder a questões colocadas, o seu silêncio ou recusa
constitui um dos direitos e tal não lhe deve prejudicar na decisão, no entanto, e, naturalmente, de acordo com
os factos, prova produzida e tomadas em consideração todas as circunstâncias, o juiz decidirá em função dos
elementos que estiverem à sua disposição.
O arguido não é obrigado a contribuir para a sua condenação, mas é obrigado a contribuir para a descoberta
da verdade material, situação que é subjectiva, pois se pode entender que o seu silêncio significa que não sabe
de tal facto ou que não se encontra em segurança para responder.
Não é por acaso que o n.º 1 do artigo 390.° do CPP dispõe que: 1. Se o arguido se dispuser a prestar declarações, o
presidente e cada um dos juízes eleitos, quando participem, podem fazer-lhe perguntas sobre os factos que lhe sejam
imputados e solicitarem-lhe esclarecimentos sobre as declarações prestadas. O arguido pode, espontaneamente
ou sob recomendação do defensor, recusar a resposta a algumas ou todas as perguntas, sem que isso o possa
desfavorecer.
O critério para a decisão do juiz presidente é o da conveniência da mostra para a descoberta da verdade, pelo
que tal decisão, em princípio, não admite recurso e a omissão da mostra não constitui uma irregularidade.
Contudo, o despacho do juiz é recorrível, se violar as regras sobre reconhecimento de pessoas e objectos.
Em última análise e nos termos do artigo 406.° do CPP, findas as alegações, o presidente pergunta ao arguido se
tem mais alguma coisa a alegar em sua defesa, ouvindo-o em tudo o que declarar a bem dela, que entendemos
se tratar da derradeira oportunidade para o arguido se defender e dizer a verdade.
O acima exposto não significa que o seu silêncio o beneficie ou prejudique, pois há vários critérios para a
descoberta da verdade material, sendo que os factos e actos, bem como as provas produzidas definem o que
será a sentença a ser proferida.

Em caso de omissão do legislador quanto à determinada conduta, aplica-se a analogia, sendo que a analogia in malam partem é aquela
onde adota-se lei prejudicial ao réu, reguladora de caso semelhante. Trata-se de medida com aplicação impossível no Direito Penal mode
no, pois este é defensor do Princípio da Reserva Legal, e ademais, lei que restringe direitos não admite-se analogia.
1
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Ângela Leão diz não ter nada a restituir ao Estado
A arguida Ângela Leão disse, em sede do tribunal, que não vê necessidade de restituir
qualquer valor ao Estado moçambicano e negou qualquer relação com a Privinvest ou
outras entidades ligadas ao grupo envolvido no maior escândalo financeiro do país.
Ângela Leão, de 43 anos de idade, foi a décima arguida a ser ouvida na 6ª Secção do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo, que julga o processo N˚ 18/2019-C, mais conhecido por “dívidas não declaradas”. De acordo com
Ministério Público, Ângela Leão responde pelos crimes de Falsificação de Documentos, Abuso de Confiança,
Associação para Delinquir e Branqueamento de Capitais.
Tal como consta da acusação, Ângela Leão terá beneficiado de nove milhões de dólares norte-americanos em
subornos pagos pela Privinvest, de Jean Boustani, através da empresa M Moçambique Limitada, do co-arguido
Fabião Mabunda, a quem instruiu para transferir avultadas somas, destinadas à compra de imóveis e outros
bens a seu favor.
Respondendo a mais de 80 perguntas do Ministério Público, a arguida disse que os mais de 387 milhões
de meticais que Fabião Mabunda pagou, a seu pedido, provêm da sua actividade empresarial e foram
desembolsados de forma faseada, para o pagamento de suas obras de construção. No entanto, recusou-se a
entrar em detalhes sobre as referidas obras, porque, segundo ela, se trata de assuntos pessoais e da sua vida
privada.
Instada a pronunciar-se sobre a proveniência do dinheiro, a arguida afirmou não querer falar do assunto, mas
assegurou ao tribunal que não provém da Privinvest. Aliás, disse que não tinha nenhuma relação com aquela
empresa e que a primeira vez que viu esse nome foi na imprensa.
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No entanto, o juiz Efigénio Baptista perguntou como se explicava que, a 12 de Maio de 2014, tenha enviado
um e-mail a Fabião Mabunda, pedindo-lhe que confirmasse a recepção de 1.700.000 dólares da Privinvest,
na véspera de o valor ser depositado na conta daquele réu, considerando que naquela altura não sabia da
empresa.
À questão, Ângela Leão respondeu com outra pergunta, ao procurar saber de onde o e-mail foi extraído. Depois
de o juiz lhe explicar, questionou a veracidade do e-mail em causa. A seguir, rematou que não enviou o e-mail
referido no tribunal ao réu Fabião Mabunda.

Ordem dos Advogados deplora nove horas
de interrogatório
A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), assistente no processo das “dívidas não declaradas”,
denunciou alegadas violações dos direitos dos réus, classificando de “tortura psicológica” os interrogatórios
de cerca de nove horas.
De acordo com o advogado da OAM João Nhampossa, o facto de o mesmo réu ser interrogado por mais
de nove horas consecutivas, não obstante pequenos intervalos, pode consubstanciar violação de direitos
humanos e tratamento degradante.
“Compreendemos que é preciso trabalhar e avançar. E até podemos estar aqui durante nove ou dez horas, mas
que não seja com o mesmo réu”, referiu João Nhampossa, acrescentando que este tipo de interrogatório pode
ser entendido como violação de vários instrumentos internacionais de que Moçambique é signatário, como é
o caso da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
“A posição em que estão os réus não é igual à posição em que estão os vários intervenientes processuais. Para
nós, também, é desgastante, mas para os réus é muito mais complexo, pela posição em que estão”, frisou João
Nhampossa.
Apesar de ter permitido que o posicionamento da OAM fosse consignado na acta, o juiz da causa, Efigénio
Baptista, não concordou com as observações, considerando que em nenhum momento o tribunal violou os
direitos dos réus, tanto que há intervalos durante as sessões longas.
“A audiência é contínua, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, e ela continua até não mais
estarmos em condições. O tribunal respeita os direitos dos réus e não entende que agora estejam a ser violados,
pelo facto de um indivíduo ser interrogado por mais de nove horas, com intervalos. Respeito o posicionamento
da OAM, mas não vou dar provimento, por que o tribunal tem cobertura legal”, referiu o juiz.
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