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Dan Roberto Mateus

Julgamento do Caso das Dividas Ocultas 

Aplicação do Código de Processo Penal: “Neste caso em concreto deve-
se se usar os dois códigos, olhando se a norma não agrava a situação do 
arguido” - defendeu Dan Mateus
Decorre desde a última segunda-feira, no Estabelecimento Penitenciário de Máxima Segurança da Machava, 
Vulgo B.O, na Província de Maputo, o julgamento do caso das “Dívidas Ocultas”, tido como o maior escândalo 
financeiro do período pós independência.
No banco dos réus estão 19 arguidos acusados de serem os autores morais e materiais da mega fraude, que 
lesou o Estado moçambicano em cerca de 2.2 mil milhões de dólares norte-americanos. 
Entretanto, tal como se vaticinava, muito pela qualidade dos sujeitos processuais, a sessão de julgamento 
arrancou de forma agitada, com a defesa e o juiz da causa no centro das atenções. A troca acesa de palavras 
foi motivada pela leitura que devia ser feita ao Código de Processo Penal (CPP), tendo figurado como questão 
prévia, levanta pela defesa dos arguidos por entender que os direitos dos seus constituintes estavam sendo 
colocados em causa. Aliás, a defesa trouxe à debate a natureza do processo (Querela) e ainda a forma de 
tratamento dos seus consituintes (arguidos ou réus).   
As questões prévias praticamente marcaram o primeiro dia da sessão de produção de provas. No seu libelo 
acusatório, o Ministério Público (MP), representado por Sheila Marrengula, exigiu, em benefício do Estado 
moçambicano, uma indeminização de 2,9 bilhões de dólares norte americanos. 
E porque as questões prévias levantaram alguma celeuma, tivemos a conversa com o jurista Dan Roberto 
Mateus, que tratou de dissipar equívocos no que respeita à interpretação daquele dispositivo legal (Código do 
Processo Penal).
Dan Roberto Mateus tratou logo de esclarecer que para o caso do processo das “dividas ocultas” deve-se 
aplicar os dois Códigos (de 1929 e novo CCP) como forma de evitar que as garantias dos arguidos não sejam 
colocados em causa.  A sua aplicação, observou Mateus, não deve, em circunstância alguma, a agravar a 
situação processual do arguido.
Aliás, é de realçar que, ainda na passada segunda-feira, o juiz Efigénio Baptista, em resposta à inquietação 
levantada pela defesa dos arguidos, disse que os dois instrumentos têm norteado o presente processo e que 
tal seriam até a leitura da sentença.    
O também docente universitário de Direito Processual Penal considera pertinente a discussão relativa a forma 
do processo, de Querela ou Comum. O primeiro, é aplicado no Código de processo penal, ora revogado e este 
último aprovado pela Lei n.°25/2019, 26 de Dezembro. O jurista advertiu que concomitamente a forma de 
processo de Querela e Comum são solenes, entretanto, obedecem formalidades distintas e estas deviam ser 
tidas em conta sob o risco de violar as garantias dos arguidos.
Um outro aspecto que dividiu opiniões e que mereceu, igualmente, a atenção do jurista é a divergência em 
torno da terminologia a ser usada para designar os 19 indivíduos, ora no banco dos réus. Dan Mateus disse 
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que à luz do novo Codigo do Processo Penal não se deve tratar um cidadão acusado pelo Ministério Público 
ou pronunciado pelo Tribunal como sendo um réu. Anotou que o tratamento do indivíduo como réu remete 
automaticamente a eminente condenação e como arguido está assente o direito de presunção de inocência. 
Apesar de não consubstanciar uma questão prévia, a polémica em torno da indumentária dos arguidos das 
dívidas não declaradas em sede do julgamento também mereceu alguns reparos do jurista.  Dan Mateus 
alertou para o respeito do princípio da presunção de inocência de que gozam os arguidos, mormente por estes 
se encontrarem em prisão preventiva e não numa situação de condenados. O também docente universitário 
disse que os arguidos não deviam ser tratados como de condenados se tratassem, ainda que, seja prática o uso 
daquela indumentária, a mesma confunde-se com de um condenado e não de um priso preventivamente, cujo 
o fim deste é acautelar determinados fins.  
Acompanhe, nas próximas linhas, os excertos da explicação.   

Aplicação em simultâneo do Código (CPP) de 1929 ou o novo Código (CPP) de 2019?
“Neste caso em concreto deve-se se aplicar as duas leis processuais, observando sempre a norma que não 
resultar agravação a situação processual do arguido ou suspeito em processo iniciado aquando da vigência 
da norma processoal, ora revogada. Ressaltou que, sempre que a nova lei processual resultar a agravação da 
situação processual do arguido, naturalmente deve-se se aplicar a antiga lei processual”.

Processo Querela 
“Os crimes que foram objecto da acusação foram praticados no momento em que a norma processual 
aplicava-se a um determinado tipo de forma de processo. E esta forma de processo, é o Processo de Querela 
que obedece a solenidade devido à moldura penal abstrata, cuja a pena de prisão é maior ou seja, superior a 
2 anos. O que sucede é que tivemos uma situação de entrada em vigor de uma nova lei processual que surge 
com uma nova terminologia, que é a de Processo Comum. Devo dizer que Processo de Querela e o Processo 
Comum são ambas solenes, porém, obedecem formalidades e as estas são distintas. E nesta distinção pode 
colocar em causa as garantias dos arguidos ou réus”

Arguido ou Réu?
 “No novo Código do Processo Penal aprovado pela Lei n.°25/2019, de 26 de Dezembro), não se trata um cidadão 
acusado ou pronuciado como réu. Não admite o tratamento do cidadão acusado pelo Ministério PÚblico ou 
pronunciado pelo Tribunal como réu. O tratamento como Réu é meio que já sentenciado e o tratamento como 
arguido fica evidente a presunção de inocência”
“A norma processual ora revogada obedece determinado sequência para sua aplicação. Com isto, queremos 
dizer que, a sequência dos actos juridicamente preoordenados pelos intervenientes processuais são distintos 
da lei que aprova o novo Código  de Processo Penal. E por essa razão sempre deve-se se aplicar a norma 
adjectiva  de forma imediata e, por isso, o Juiz, o Ministério Publico, assistemte e a defesa não devem-se 
prender aos termos processuais que foram da antiga lei, ora revogada. Mas há um porém. Quando este mesmo 
ritual processual da novo Código colocar em causa os direitos do arguido aplica-se a antiga. É uma questão 
excepcional do novo Código do Processo Penal. 

Indumentária
“Tem sido prática os arguidos derigierem ao Tribunal com uma indumentária do estabelecimento presional. Em 
casos em que os arguidos se encontram em prisão preventiva, apresentam-se em tribunal com traje próprio. 
Mas é preciso ter em atenção um aspecto, existem regras próprias que são do estabelecimento penitenciário, a 
qual o juiz não deve interferir, porém, pode questionar. A questão que se levanta é a seguinte: o arguido deve 
ser tratado da mesma forma que um condenado quanto à indumentária? Questionou. Ou seja, a indumentaria 
que o arguido traz a audição deve ser a mesma que de um condenado. No meu entender, não. Ainda que 
este esteja em prisão preventiva. Temos que ter em atenção que a prisão preventiva não é uma sentença, 
mas sim visa acautelar os seus fins. Constitucionalmente, o arguido presume-se inocente até a sentença não 
transitada em julgado. Por essa razão, não pode o arguido ser tratado e nem equiparado a um condenado. 
Ainda que alguns deveres no recinto presional, no geral, sejam os mesmos. Mas nunca tratá-los da mesma 
forma, especialmente, quanto a indumentária”.  
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Processo N˚ 18/2019 – C 

Cipriano Mutota esclarece contornos do seu envolvimento

O arguido Cipriano Sisínio Mutota confirmou ter recebido USD 980 mil, mas diz que pensava que fosse 
de agradecimento pela elaboração de um estudo de viabilidade para o SISE. Mutota esclareceu este 
facto no julgamento do processo N˚ 18/2019 – C, das “dívidas ocultas”, que decorre desde segunda-feira 
no Estabelecimento Penitenciário de Máxima Segurança da Machava, vulgo B.O, no qual o Ministério 
Público (MP) acusa 19 arguidos de autoria moral das dívidas que lesaram o Estado em mais de 2 biliões 
de dólares norte-americanos.

Para dar início à sessão de audiências, a 6ª Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, presidida pelo juiz 
da causa, Efigénio Baptista, solicitou a audição do arguido Cipriano Sisínio Mutota, acusado pelo Ministério 
Público de prática de crimes de Abuso de Confiança, Branqueamento de Capitais, Corrupção Passiva para Acto 
Ilícito e Associação para Delinquir.

Numa audição que iniciou às 09h30 e só terminou às 21h00, Cipriano Mutota, de 63 anos de idade,   disse 
ter participado, na qualidade de director do Gabinete de Estudos e Planificação do SISE, em duas reuniões 
para a materialização do projecto ProIndicus. Segundo Mutota, este projecto visava a protecção da costa 
moçambicana, em face das ameaças que na altura pairavam sobre o país.

Criação da ProIndicus 
“Por volta dos anos de 2007 e 2008, fui mandatado pelo director-geral do SISE, Sr. Gregório Leão, para fazer 
um estudo sobre as informações trazidas pelas linhas operativas. Fez-se o estudo e concluiu-se a existência de 
fenómenos como o terrorismo, a pirataria, a imigração ilegal, o tráfico de droga via marítima, a pesca ilegal, o 
sequestro, entre outros”, disse Cipriano Mutota.

Nos encontros, tal como referiu o arguido, estiveram presentes os então ministros da Defesa, do Interior, das 
Finanças, das Pescas e dos Transportes, bem como o director-geral do SISE. De acordo com o arguido, o projecto 
foi, de forma geral, apresentado pelo director-geral do SISE, cabendo ao co-arguido Teófilo Nhangumele a 
apresentação da parte financeira.

Mutota disse, ainda, existir uma lista de consumidores de informação, o primeiro dos quais o Comandante-
chefe/Presidente da República, para justificar que neste caso obedeceu a um comando deste para adoptar 
medidas específicas com vista a fazer face às ameaças. As medidas passavam pela adopção de meios e recursos 
humanos para a protecção das fronteiras, assim como para o controlo das zonas marítimas, lacustres, incluindo 
ilhas ao longo da costa moçambicana. 

Diz o arguido que, um certo dia, o director-geral do SISE convocou-o a ir assistir a uma apresentação que, no 
seu entender, podia ser a solução para os problemas trazidos pelas linhas operativas.

Mutota conta que, após este encontro, recolheram informações para acrescentar mais elementos e começaram 
a pensar num estudo de viabilidade, em que uma parte trazia explicações sobre o seu objectivo e outra fazia 
referência  aos números, sendo que o seu custo final era de USD 360 milhões. 

O passo seguinte foi levar o estudo ao Presidente da República. E ao arguido foi incumbida a missão de 
apresentar um veículo que deveria ter braços do SISE, Ministério da Defesa e Ministério do Interior e decidiu-se 
que cada ministério indicasse os seus componentes. 

“Foi assim que o SISE indicou a DIPS e o Ministério da Defesa indicou a Empresa Monte Binga. O Ministério do 
Interior devia participar com a Dalo, mas esta ainda não estava legalizada, e concluiu-se que o veículo, ainda 
numa fase inicial, devia ser composto pela DIPS e Monte Binga, repartindo 50% cada uma, até que a Dalo 
estivesse regularizada, para que essas duas cedessem metade de suas participações a esta”.
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Mutota disse ter saído do Gabinete de Estudos em meados de 2013 e, no início do ano 2014, passou a fazer 
estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros, razão pela qual não participou no processo da legalização do 
veículo. 

Confirma, ainda, que soube de Teófilo Nhangumele que ele tinha tomado a liberdade de abordar o assunto 
com Bruno Langa, pedindo que este, por sua vez, intercedesse junto de Armando Ndambi Guebuza, filho do 
então Presidente da República, Armando Guebuza, para que a proposta apresentada chegasse às mãos do 
Chefe de Estado.

Confirmou, igualmente, que o co-arguido Teófilo Nhangumele o teria informado que havia um “FEE”, que 
consistia no agradecimento a todos aqueles que contribuíram para a conclusão positiva do projecto, sendo 
que o grupo Privinveste ia pagar um montante de 50 milhões de dólares americanos.

Os 980 mil dólares de Cipriano Mutota

Ex-director de Estudos e Projectos do Serviço de Informação e Segurança do Estado, Cipriano Sisínio Mutota 
confirmou em audiência ter recebido 980 mil dólares. “Sim, confirmo, sim, que recebi 980 mil dólares (833 mil 
euros), em várias parcelas”, declarou Mutota, em resposta a perguntas do juiz da causa e do Ministério Público.

Mesmo admitindo a recepção do valor, Mutota disse que desconhecia a ilicitude do pagamento, deduzindo 
que o dinheiro correspondia a um “agradecimento” pelo papel que teve na elaboração do estudo do SISE sobre 
o sistema de protecção marítima de Moçambique.

Mutota afirmou que usou o montante recebido na compra de sete camiões de carga, dos quais pouco tempo 
depois vendeu três, e adquiriu instrumentos agrícolas para uma extensa machamba que possui na sua terra 
natal, entre várias despesas de consumo.  

Ordem dos Advogados requer Manuel Chang como declarante

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) requereu, na última terça-feira, em sede do tribunal, a 
audição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, como testemunha no julgamento do caso conhecido 
como “dívidas não declaradas’’. O requerimento foi apresentado pelo antigo bastonário, Gilberto Correia, que 
participa no julgamento em representação da OAM, na qualidade de assistente do processo.

O juiz aceitou o pedido numa altura em que circulavam informações de que Manuel Chang devia chegar ainda 
esta semana a Moçambique.

 “Uma vez que foi aqui citado várias vezes como tendo sido quem sugeriu a unificação dos projectos dos 
vários ministérios sobre a protecção costeira e como temos informações de que vai ser extraditado para cá, 
solicitamos que seja chamado para esclarecimentos”, disse Gilberto Correia.

Entendimento contrário teve Abdul Gani, advogado de defesa do antigo director-geral do SISE, que considera 
que essa condição deve ser remetida a outro momento.

“Ainda não temos qualquer informação concreta sobre a sua chegada. Tudo o que sabemos é por via da 
comunicação social, pelo que seria melhor aguardar para outra ocasião”, sustentou Gani.

Por seu turno, o Ministério Público, através da procuradora Ana Sheila Marrengula, apoiou a convocação de 
Chang, dada a importância da sua presença.

O juiz Efigénio Baptista aceitou o pedido da OAM, o que permite que o antigo ministro, contra quem corre um 
processo autónomo, seja ouvido.  
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