
REPÜBUCA DE MOC::AMBIQUE 
T.RIBUNAL JUDTClAL DA CIDADE DE MAPUTO 

6" Sec9-ao Criminal 

COPIA DE DESPACHO 

Finda a lnstru9-äo Preparat6ria o Ministerio Publico deduziu acusa9-äo e remeteu a este Tribunal 

Judicial da Cidade de Maputo. 

os termos do disposlo no artigo 352, corpo do C6digo de Processo Penal, se proceda com 

observäncia de todas as formalidades legais, a notifica9-äo pessoal dos arguidos e respectivos 

mandatärios judiciais, abaixo indicados, de todo o teor da acusa9äo, junto aos autos em 119 

laudas (fls. 9784 a 9902): 

Te6filo Francisco Pedro Nhangumele, (Advogados - Doutores Carlos Santana e Malia); Bruno 

Evans Tandane Langa (Advogado hancale); Armando dambi Guebuza, laria lnes Moiane 

Dovc, Marcia Amelia Biosse De Caifaz amburete, Elias Moiane (Advogado - Doutor 

Alexandre Chivale); Greg6rio Leäo Jose, Antonio Carlos do Rosärio (Advogado - Doutor Abdul 

Gani Hassam); Angela Dinis Buque Leäo (Advogado - Damiäo Cumbane); Fabiao Salvador 

Mabunda (Advogado - Doutores Alcides Sitoe e Eliseu da Gloria Paulo Langa); Sid6nio Sitoe 

(Advogado - Doutor Adriano Boane); Sergio Alberto Namburete (Advogado - Doutor Helder da 

Cruz Lopes); Cipriano Sisinio Mutota (Advogado - Doutor Inäcio Matsinhe); Crimildo Jossias 

Mandlate (Advogado - Helder Matlhaba); Mbanda Anabela Duque Henning (Advogado -

Manuel Virgilio Bila Junior); Khessaujee lshwardas Pulchand (Advogado Estagiärio - Doutor 

Herculano Thumbo); Simione Jaime Mahumane, Nai1110 Jose Kimbine (Advogada - Doutora 

Bealriz Lucia Gomache); Manuel Renato Matusse (Advogados - Doutores Teodory Waty e 

Salvador Nkamati); Zulficar Ali lsmail Ahmad (Advogado - Imran Ahmad Adam lssa). 

Providencie se junto ao cart6rio diligencias necessarias. 

Cumpra-se. 
Maputo, 25/03/2019 

Esta con forme 
to, 5 de Mars;o de 2019 

uda e e Escriväo de Direito 



e) 
REPUBLICA DE 1O<;:AMBIQUE 

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO 
6. • SECCÄO CRIMINAL 

Proc. 0
• 18/2019-C 

C6pia de despacho de acusar;äo proferida pelo Digno Magistrado do Ministerio 
Pt1blico e extraida ajls. 9784 a 9902, nos autos de Querelan° 18/2019-C, em que säo 
parte o M0P0 e os reus: Te6filo Francisco Pedro Nhangumele, Bruno Evans Tcmdane 
Langa Cipriano Sisinio Mutota, Armando Ndambi Guebuza, Greg6rio Leäo lose 
Am6nio, Antonio. Carlos do Rosario, Angela Diniz Buque Leäo, Fabiäo Salvador 
Mabunda, Sid6nio Sitoe, Crimildo Jossias Manjate, Mbanda Anabela Duque 
Henning, Khessaujee Ishwardas Pulchand, Simione Jaime Mahumane, Simione Jahne 
Mahumane, Naimo Jose Quimbine, Sergio Alberto Namburete, Marcia Amelia Biosse 
de Caifaz Namburete, Maria lnes Moiane Dove, Elias Moiane, Manuel Rena10 
Matusse e Zulficar Ali Esmail Ahmad. 

Processo n.0 130/11/P/2019 
Autttado e registado inicialmente 
na PGR sob n° l/PGR/2015 e 
apenso 15/PGR/2016 

REQUISITE E JUNTE-SE OS CRC DOS ARG UIDOS 

ACUSA<;ÄO REGISTADA OB O .0 33/2019 

. Em artige~ de querela o Ministerio Publico acusa provisoriarnente: 

1. Te6filo Francisco Pedro bangumele, moi;:ambicano, casado, de 50 

anos de idade, nascido em 17 de Julho de 1968, natural de Maputo, 

gestor, filho de Franc isco Pedro hangumele e de Rosa Miguel 

Pangana, residente a data da prisao na A venida Samora Machel n.0 125, 

Condominio Garden Park Premium, Casa n.0 6, Cidade da Matola, 

Provincia de Maputo; 

2. Bruno Evans Tandane Langa, moi;:ambicano, casado, de 41 anos de 

idade, nascido em 9 de Outubro de 1977, natural de Maputo, filho de 

Jorge Rosado Langa e de Artimiza Clara Bidel Tandane Langa, 

residente ä data da prisao na Avenida Samora Machel, Condominio 

Garden Park Village, n° 125, Casa n.0 55, flat 10, Cidade da Matola, 

Provincia de Maputo; 

3. Cipriano Sisinio Mutota, tambem conhecido por Rosario M utota, 

mo9ambicano, casado, de 61 anos de idade, nascido em 02 de Janeiro 

de 1958, natural de Mugeba, Distrito de Mocuba, Provinc ia da 



Zambezia, oficial do SISE, filho de Sisinio Mutota e de Gertrudes 

Narujala, residente na Rua Gerayäo 8 de Maryo, n. 0 419, R/C, Cidade 

de Maputo; 

4. Armando Ndambi Guebuza, mor;ambicano, casado, de 42 anos de 

idade, nascido em 20 de Maryo de 1977, filho de Armando Emilio 

Guebuza e de Maria da Luz Guebuza, natural de Maputo, gestor de 

empresas, residente a data da prisäo na Avenida Julius Nyerere, 

Condominio Xiluva, 4.0 andar, Cidade de Maputo; 

5. Gregorio Leäo Jose, tambem conhecido por Barros, moyambicano, 

casado, de 60 anos de idade, nascido em 19 de Abri! de 1958, natural 

da Maganja da Costa, Provincia da Zambezia, oficial do SISE, filho de 

Leäo Jose Orrubale e de Beatriz Jacinto, residente a data da prisäo no 

Bairro Jonasse, Posto Administrativo da Matola-Rio, Distrito de 

Boane, Provincia de Maputo; 

6. Antonio Carlos do Rosario, moc;;ambicano, solteiro, de 44 anos de 

idade, nascido em 8 de Outubro de 1974, natural de Quelimane, 

Provincia da Zambezia, oficial do SISE e gestor de empresas, filho de 

Carlos Luis do Rosario e de Maria Liomolde do Rosario, residente a 
data da prisäo no Bairro do Alto Mae, A venida Ahmed Sekou Tuore, 

n. 0 2641, l O andar Fiat 4, Cidade de Maputo; 

7. Angela Diniz Buque Leäo, moc;;ambicana, casada, de 41 anos de 

idade, nascida em 12 de Junho de 1977, natural da Cidade de Maputo, 

empresaria, filha de Diniz Naftal Buque e de elia Elias Machaule, 

residente a data da prisäo no Bairro Jonasse, Posto Administrativo da 

Matola-Rio, Distrito de Boane, Provincia de Maputo; 

8. Fa~iäo Salvador Mabunda, moyambicano, casado, de 40 anos de 

idade, nascido em 21 de Novembro de 1978, natural da Cidade de 

Maputo, tecnico de constru9äo civil, filho de Salvador Mussosso 

Mabunda e de Beatriz Gomes Cumbe, residente a data da prisäo no 
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Bairro Moagoanine "B", Quarteirao 06, casa n.0 111 , Cidade de 

Maputo; 

9. Sid6nio Sitoe, moyambicano, casado, de 47 anos de idade, nascido em 

26 de Junho de 1971, natural de Maputo, empresario, filho de Julio 

Sitoe e de Gloria Mazive, residente a data da prisao no Bairro Triunfo, 

Rua do Jambire, n. 0 15, Cidade de Maputo; 

10. Crimildo Jossias Manjate, mo9ambicano, solteiro, de 38 de idade, 

nascido em 15 de Dezembro de 1980, natural de Maputo, empreiteiro, 

filho de Jossias Agostinho Manjate e de Argentina Xavier Tamele, 

residente no Bairro Malhampsene, quarteirao n.0 4, talhao n.0 147, 

Cidade da Matola, Provincia de Maputo; 

11. Mbanda Anabela Duque Henning, mo9ambicana, casada, de 43 anos 

de idade, nascida em 19 de Novembro de 1975, natural de Maputo, 

auditora de profissao, filha de Diniz Naftal Buque e de Nelia Elias 

Machaule, residente na Rua da Malhangalene, n.0 108, Cidade de 

Maputo; 

12. Khessaujee l shwardas Pulchand, mo9an1bicano, solteiro, de 37 anos 

de idade, nascido em 19 de Outubro de 1981, natural de Maputo, 

engenheiro, filho de Ishwardas Pulchand Rajpara e de Leontina Gilda 

Pedro Barros, residente no Bairro Djuba, pr6ximo do Complexo 1001 

Festas, Distrito de Boane, Provincia de Maputo, com domicilio 

profissional na empresa Incopal, Rua do Comercio, Talhao 13/ A, 

Machava, Provincia de Maputo; 

13. Simione Jaime Mahumane, moyambicano, solteiro, de anos 46 de 

idade, nascido em 25 de ovembro de 1971, natural de Maputo, 

escriturario, filho de Jaime Mungone Mahumane e de Feliciana 

Maluzene Massinga, com domicilio profissional na empresa 

Africämbios, A venida 25 de Setembro, residente no Bairro Magoanine, 

Quarteiräo n.0 14, casa n.0 2 1, na Cidade de Maputo, podendo ainda ser 
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encontrado no Bairro Ndlavela Quarteirao n.0 6, Celula 8, pr6ximo a 
Escola Primaria Completa Samora Machet, Provincia de Maputo; 

14. Naimo Jose Quimbine, mo9ambicano, solteiro, de 39 anos de idade, 

nascido em 6 de Maio de 1979, natural de lnham bane, estafeta de 

profissao, filho de Jose Quimbine e de Fatima Juma Abdula, com 

domicilio profissional na empresa Africämbios, A venida 25 de 

Setembro, residente no Bairro Lufs Cabral, quarteiräo n. 0 39, casa n° 

138, por detras do Instituto Superior Dom Bosco, nesta Cidade de 

Maputo; 

15. Sergio Alberto Namburete, mo9ambicano, casado, de 58 anos de 

idade, nascido em 20 de Julho de 1960, natural de Maputo, empresario, 

filho de Alberto Namburete e de Adelina Macanana Tembe, residente a 
data da prisao no Bairro da Coop, Rua da Resistencia, n. 0 1841, 2° 

andar A, direito, Cidade de Maputo. 

16. Marcia Amelia Biosse de Caifaz Namburete, mo9ambicana, casada, 

de 4 7 anos de idade, nascida em 14 de Mai o de 1971 , natural de 

Maxixe, Provincia de Inhambane, filha de Fernando Vicente Caifaz e 

de Olga Jose Biosse, residente na Rua da Resistencia, n° 1841 , 2.0 

andar direito, Cidade de Maputo; 

17. Maria lnes Moiane Dove, mo9ambicana, casada, de 50 anos de idade, 

nascida em 12 de Dezembro de 1969, natural de Maputo, secretaria, 

filha de Milagre Horacio Moiane e de Victoria Cassa, residente a data 

da prisäo, no Bairro Triunfo, Rua das Palmeiras, n.0 480, Cidade de 

Maputo; 

18. Elias Moiane, mo9ambicano, solteiro, de 41 anos de idade, nascido em 

7 de Mar90 de 1978, natural de Maputo, filho Milagre Horacio Moiane 

e de Victoria Cassa, residente no Bairro Polana Cimento, A venida 

Salvador Allende, n.0 366, 5° andar, flat 10, Cidade de Maputo; 
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19. Manuel Renato Matusse, mo9ambicano, casado, de 61 anos de idade, 

nascido em 02 de Janeiro de 1958, natural de Chibuto, Provincia de 

Gaza, filho de Manuel Matusse e de Maria Celeste Mandlate, residente 

na Rua das Rosas n. 0 54, Bairro Sommerchield, Cidade de Maputo; 

20. Zulficar Ali Esmail Ahmad, moc;:ambicano, solteiro, de 46 anos de 

idade, nascido em 7 de Junho de 1972, natural de Buzi, Provincia de 

Sofala, comerciante, filho de Esmail Ahmad e de Amina Mussa Akuji, 

residente na Avenida Mao Tse Tung, n. 0 36, 1 ° andar, Polana Cimento, 

podendo tambem ser localizado na Avenida Kahora Bassa, n.0 228, 

Cidade de Maputo. 

Porquanto, os autos indiciam suficientemente que: 

A. Da rela~äo entre os arguidos e outras pessoas relevantes 

1. 0 

0 arguido Gregorio Leao lose, tambem conhecido por Banos, e oficial do 

Servic;:o de Infontiac;:öes e Seguranc;:a do Estado, SISE, e exercia, a data das factos, as 

func;:öes de Director Geral do SISE, desde 26 de Maio de 2005, tendo cessado func;:öes 

a 30 de Janeiro de 2017. 

2.0 

0 arguido Antonio Carlos do Rosario e oficial do Servic;:o de lnforma9öes e 

Seguranc;:a do Estado desde 3 de Maio de 1999, exerceu entre outras func;:öes, o cargo 

de Director Nacional para Assuntos Internacionais na Divisäo de Analise, de 8 de 

Junho de 2006 a 19 de Junho de 2015 e exerceu tambem a fun9ao de Director 

Nacional de Inteligencia Economica, de 22 de Junho de 2016 a 13 de Junho de 2018. 

3_0 

A data da prisao, o arguido Antonio Carlos do Rosario exercia as func;:öes de 

Presidente do Conselho de Administrar;:äo das empresas Profndicus, SA, Ematum -

Empresa Moc;:ambicana de Aturn, SA e MAM- Mozambique Asset Management, SA. 
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4_0 

0 arguido Cipriano Sisinio Mutota, tambem conhecido por Rosario Mutota, e 

Oficial do Servi90 de Informa9oes e Seguran9a do Estado desde 19 de Novembro de 

I 991 tendo exercido, entre outras fun9oes, o cargo de Director do Gabinete de 

Estudos e Projectos entre 2007 e 2014. 

5_0 

A arguida Angela Diniz Buque Leäo e esposa do arguido Greg6rio Leäo Jose 

e s6cia do arguido Cipriano Sisinio Mutota na sociedade comercial denominada 

MULEPE, Lda. 

6.o 

Os arguidos Greg6rio Leäo Jose, Antonio Carlos do Rosario e Angela Diniz 

Buque Leäo säo s6cios numa empresa denominada Juciro International, Lda (fls. 9031 

a 9051, Vol. XXXVIII). 

7_-0 

0 arguido Cipriano Sisinio Mutota tem rela9oes de amizade com Joe M. 

Mokgokong e Solly Shoke, ambos naturais e residentes na Republica da Africa do 

Sul, sendo que o ultimo foi Chefe do Estado Maior das For9as Armadas daquele pais. 

8.o 

Por sua vez, o cidadäo Solly Shoke e conhecido da cidadä sul-africana 

Batsetsane Thlokoane, representante da empresa Abu Dhabi Mar LCC do Grupo 

Privinvest na Republica da Africa do Sul. 

9_0 

A arguida Mbanda Anabela Buque Henning e irma da arguida Angela Diniz 

Buque Leäo. 

10. 0 

0 arguido Fabiäo Salvador Mabunda e s6cio da empresa M. Mos;ambique 

Constrw;öes, Lda e empreiteiro do casal Greg6rio Leäo Jose e Angela Leäo bem 

como da irmä desta ultima, Mbanda Henning. 

6 



11.0 

Por sua vez Khessaujee Ishwardas Pulchand e amigo do arguido Fabiäo 

Salvador Mabunda desde os tempos da faculdade de engenharia e colega a data dos 

factos, dos arguidos Naimo Jose Quimbine e Simione Jaime Mahurnane, na empresa 

Africämbios. 

12.0 

Os arguidos Crimildo Jossias Manjate e Sid6nio Sitoe säo, outrossim, 

empreiteiros da arguida Angela Diniz Buque Leäo. 

13.0 

Por sua vez, os arguidos Te6filo Francisco Pedro Nhangumele e Cipriano 

Sisinio Mutota säo amigos de longa data e particularmente desde a altura em que 

frequentavan1 o Instituto Superior de Rela9öes Internacionais. 

14.0 

A data dos factos, Te6filo Francisco Pedro Nhangumele, em representa9äo da 

sociedade Conference Comunications e Cipriano Sisfnio Mutota, em representac;:ao da 

empresa MULEPE, partilhavam os mesrnos escrit6rios, na A venida Eduardo 

Mondlane, por frente do Arcebispado de Maputo (fls.7323 Vol. XXXI e fls.8842 Vol. 

XXXVII). 

15. 0 

0 arguido Armando Ndarnbi Guebuza e filho do entäo Chefe de Estado, 

Armando Emilio Gubuza e amigo e s6cio do arguido Bruno Evans Tandane Langa na 

empresa Mobirn6veis, Lda (fls. 8126 Vol. XXXIV). 

16. 0 

0 arguido Manuel Renato Matusse era a data dos factos Conselheiro Politico 

do entäo Presidente da Republica Armando Emilio Guebuza e nessa qualidade 

conheceu o cidadao Jean Boustany. 
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17.0 

O arguido Sergio Alberto Namburete e o unico s6cio e titular da empresa 

SEN- Consultoria e Investimentos EI, criada em 2014 e e casado com a arguida 

Märcia Amelia Biosse de Caifaz amburete, funcionaria da Empresa Portos e 

Caminhos de Ferro de Mo9ambique. 

18.0 

A arguida Maria Ines Moiane Dove foi durante o periodo 2005-2014, 

secretaria particular do entäo Presidente da Republica Armando Emilio Guebuza e e 
amiga do arguido Sergio Alberto Namburete. 

19.0 

0 arguido Elias Moiane e irmäo da arguida Maria Ines Moiane Dove. 

B. Do Grupo Privinvest 

20.0 

0 Grupo Privinvest e uma holding que integra as empresas: Privinvest 

Shipbuilding SAL Sucursal de Abu Dhabi, Abu Dhabi Mar LLC, Privinvest 

Shipbuilding Investments LLC, Logistic International Investments SAL (offshore), 

Logistics International Investments e Palomar Capital Advisors Ltd. 

21.0 

0 Grupo Privinvest esta sedeado em Abu Dhabi, Emirados Arabes Unidos c 

tem na pessoa do cidadäo libanes Jean B oustany, o seu Administrador. 

22.0 

Segundo o site da empresa, o Grupo Privinvest e descrito como um <los 

maiores grupos globais de construc;äo de navios, de submarinos, com celula a 

combustivel, super - iates, constru9öes offshore e servi90s associados. 
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C. Co11texto da criafäo do Projecto de Protecfäo da Zona Economica Exclusiva de 

Mo9ambique 

23° 

No ämbito dos trabalhos da prospec9äo de gäs na Bacia do Rovuma, 

desenvolvidos pelas empresas ENI e Anadarko, bem como pela Kenmare, empresa 

responsavel pela explora9äo de areias pesadas no Distrito de Larde (antigo Distrito de 

Moma), na Provincia de Nampula, e outras empresas ligada a 6leo e gas, as Fon;:as de 

Defesa e Seguranc;a (FDS), em particular a Marinha de Guerra, vinham 

proporcionando protec9ä.o, mediante memorando de apoio logistico a luz do qual 

aquelas empresas pagavam alguns valores as Fon;;as de Defesa e Seguran9a apenas 

p~a 9 ~poio logistico (fls, 4 790 a 4 794 Vo\. XXI). 

24.0 

Os servi90s de protec9äo prestados pelo Estado mo9ambicano atraves das 

For9as de Defesa e Seguranc;:a näo podiam ser remunerados num modelo comercial, e 

em contrapartida aquelas empresas podiam contratar servic;:os de seguranc;:a privada 

que eram prestados, essencialmente, por empresas estrangeiras a prec;:os bastante altos 

(fls. 4790 a 4794 Vol. XXI). 

25.0 

Paralelamente a isso, na sequencia de estudos levados a cabo pelo Servic;:o de 

Informac;:öes e Seguranc;:a do Estado (SISE), entre finais de 20 l O e o ano 20 11, foram 

identificadas ameac;:as e fen6menos que constituiam preocupac;:äo e desafiavam a uma 

melhor organizac;:äo e prepara9äo para a defesa da seguranc;:a nacional, 

designadamente, a pirataria ao longo da costa moc;:ambicana, o trafico de drogas e a 

imigrac;:äo ilegal, caracterizada por baldeamento no alto mar de cidadäos provenientes 

da Somalia, Eti6pia, entre outros que eram, posteriormente, transportados em 

embarcac;:öes pequenas (fls. 589 a 594 - Vol. IV). 

26.0 

Estas preocupac;:öes foram analisadas pelo Comando Conjunto das Forc;:as de 

Defesa e Seguran9a (CCFDS), 6rgäo que, sob direcc;:äo do Presidente da Republica, na 

sua qualidade de Comandante-Chefe, integra os Ministros da Defesa 1 acional e do 
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lnterior, o Director-Geral do SISE, o Chefe do Estado Maior General das Fon;as 

Armadas de Defesa, o Comandante-Geral da Policia da Republica de Moc;.ambique e 

outros quadros. 

27_0 

Aquele 6rgäo determinou que deviam ser desencadeados estudos com vista a 

identificac;.äo de propostas de solU<;öes que conciliassem as duas vertentes, comercial e 

defesa e seguranc;.a sob direcc;.äo e coordenac;.äo do SISE. 

28.0 

Por sua vez, a nivel interno do SISE, o Director-Geral, ora arguido, Greg6rio 

Leäo Jose, encarregou o entäo Director acional para Assuntos Internacionais na 

Divisao de Analise, co-arguido Antonio Carlos do Rosario para conduzir os estudos 

em causa. 

29.0 

Na altura; o co-arguido Cipriano Sisinio Mutota exercia as func;.öes de Director 

do Gabinete de Estudos e Projectos do SISE e, paralelamente a isso, era s6cio e 

dirigente de uma sociedade comercial denominada MULEPE, Lda., j untarnente com 

Esculapio Luciano e a co-arguida Angela Diniz Buque Leäo, partilhando os mesmos 

escrit6rios com uma empresa denominada Conference Comunications vocacionada a 

traduc;.äo e interpretac;.äo de ingles para portugues, vice-versa representada ao seu 

amigo e co-arguido Te6filo Francisco Pedro Nhangumele (fls. 8842 a 8850 Vol. 

XXXVII e fls. 8955 Vol. XXXVIII). 

30.0 

Ern data näo especificada de 201 l , o arguido Cipriano Sisinio Mutota recebeu 

uma chamada do seu amigo Joe Mokgokong, residente na Republica da Africa do Sul 

dizendo que tinha um assunto que pretendia abordar pessoalmente, tendo o arguido, o 

convidado a viajar a Maputo para a dita conversa. 

31.0 

Na sequencia, Joe Mokgokong viajou a Maputo onde manteve um encontro 

com Cipriano Sisinio Mutota no Restaurante Sagres, na A venida da Marginal. 
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Durante o encontro, Joe informou que havia uns empresarios interessados em fornecer 

a Mo9ambique um Projecto de Protecc;;äo da Zona Econ6mica Exclusiva que 

contemplava o patrulhamento maritimo, instalac;;äo de radares, bem como o 

patrulhamento por meios aereos (fls. 8842 a 8850 Vol. XXXVII). 

32.0 

Ern resposta, Cipriano Sisinio Mutota recomendou que tais empresarios 

viajassem a Maputo para apresentarem a sua proposta. 

33.0 

Assim, viajou para Maputo, a partir da Republica da Africa do Sul, uma 

senhora de nome Batsetsane Thlokoane, que se apresentou como representante da 

empresa Abu Dhabi Mar, do Grupo Privinvest Shipbuilding, com o prop6sito de se 

reunir com Cipriano Mutota, no Hotel Terminus (fls. 7323 a 7342 Vol. XXXI e 8842 

a 8850 Vol. XXXVII). 

34.0 

Cipriano Mutota foi ao encontro acompanhado do seu am1go Te6filo 

Francisco Pedro Nhangumele durante o qual Batsetsane Thlokoane apresentou as 

capacidades da empresa Abu Dhabi Mar para o fornecimento de uma proposta de 

Projecto de Protec9äo da Zona Econ6mica Exclusiva de Moc;;ambique que, no seu 

entender, podia responder aos desafios identificados pelo SISE. 

35.0 

Finda a apresenta9äo, o arguido Cipriano Mutota assumiu o compromisso de 

levar o documenta ilustrativo das capacidades do Grupo Privinvest, deixado por 

Batsetsane Thlokoane, ao seu chefe, o Director-Geral do SISE, arguido Greg6rio Leäo 

Jose que, por sua vez o levaria a considera9äo do entäo Chefe do Estado, Armando 

Emilio Guebuza. 

36.0 

Ao receber os documentos, o Director-Geral do SISE constatou que a proposta 

apresentada por Cipriano Mutota coincidia, no essencial, com uma proposta que lhe 
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tinha sido anteriormente apresentada por Antonio do Rosario (fls. 8009 a 8015 Vol. 

XXXIV e fls. 8842 a 8850 Vol. XXXVII). 

37.0 

Depois da entrega do documento por Cipriano Mutota ao Director-Geral do 

SISE, passaram-se alguns meses sem que houvesse qualquer resposta por parte das 

autoridades moc;ambicanas e enquanto isso, os representantes do Grupo Privinvest 

insistiam solicitando o devido pronunciamento. 

D. Envolvimento de Te6jilo Francisco Pedro Nhangumele, Bruno Evans 

Tandane Langa e Armando Ndambi Guebuza 

38.0 

Face a demora do pronunciamento das autoridades, e tendo o entendimento de 

que a decisäo de se avanc;ar com o projecto dependia da autorizac;äo do Chefe do 

Estado, no dia 3 Setembro de 20 11 , Te6filo Francisco Pedro Nhangumele decidiu 

telefonar para o seu conhecido, o arguido Bruno Evans Tandane Langa que e amigo e 

s6cio de Armando Ndambi Guebuza, filho do Presidente da Republica, a data dos 

factos, ·solicitando um "encontro urgente naquele mesmo dia, a ter lugar no Hotel 

Southern Sun, com uns investidores estrangeiros que precisavam de ajuda" (fls. 7323 

a 7342 Vol. XXXI e 7707 a 7722 Vol. XXXII). 

39.0 

Na data em causa, o encontro solicitado näo chegou a ocorrer visto que, como 

coincidiu com a abertura dos jogos africanos, havia um intenso trafego na Cidade de 

Maputo que dificultou a ida de Bruno Langa ao local combinado a tempo. 

40.0 

0 encontro entre Te6filo Nhangumele e Bruno Langa acabou tendo lugar num 

outro momento durante o qua!, aquele pediu que Bruno Langa intercedesse atraves do 

seu amigo Armando Ndambi Guebuza para fazer chegar ao chefe do Estado um 

exemplar do documento que tinha sido deixado pela representante do Grupo 

Privinvest, Batsetsane Thlokoane. 
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41,0 

Anuindo, o arguido Bruno Langa contactou o seu amigo Armando Ndambi 

Guebuza fazendo chegar o pedido formulado por Te6filo Nhangumele. 

42.0 

Entretanto, Armando dambi Guebuza disse que tinha reservas em falar com o 

pa1 alegando que havia muitos empresarios que procediam da mesma forma, no 

entanto näo havia desenvolvimento. 

43.0 

Corno condi9äo para fazer chegar a proposta do Grupo Privinvest ao seu pai, 

Armando Ndambi Guebuza exigiu que lhe fosse dada a garantia de que ser-lhe-ia 

pago dinheiro pela empresa interessada (fls. 7709 Vol. XXXII). 

44. 0 

0 arguido Bruno Langa partilhou a posi9äo do arguido Armando Ndambi 

Guebuza com o co-arguido Te6filo Nhangumele que, por seu turno, levou a condi9äo 

imposta ä considera9äo de Jean Boustany. 

45.0 

Ern resposta, Jean Boustany mandou comunicar a Armando Ndambi Guebuza 

que o Grupo Privinvest estava disposto a pagar o subomo conforme a sua exigencia 

(fls. 7710 Vol. XXXII). 

46.0 

Cerca de tres semanas ap6s a entrega dos documentos ao arguido Armando 

Ndambi Guebuza, pelo seu amigo Bruno Langa, Ndambi telefonou para Bruno Langa 

comunicando que o pai havia dito que o projecto era de interesse de Mo9ambique e 

que ia avanc;;ar, deixando os trabaJhos de implementac;;äo a cargo do SISE.' 

47.0 

Na sequencia, iniciou-se o processo de prepara9äo do Projecto de Protecc;;äo da 

Zona-Econ6mica-Exclusiva de Moc;;ambiqoe para o que, a nivel interno, os arguidos 

Te6filo Nhangumele, Antonio Carlos do Rosario e Cipriano Mutota promoveran1 
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varios encontros de ausculta9äo e recolha de subsidios junto de representantes de 

diversos 6rgaos e institui9oes do Estado relevantes como sejarn os Ministerios das 

Finan9as, da Defesa Nacional, do Interior, dos Transportes e Comunica9öes, das 

Pescas, SISE, entre outras (fls. 7370 e seguintes Yol. XXXI). 

48.0 

Enquanto decorriam as consultas a nivel interno, o arguido Te6filo Nhangumele 

foi se comunicando com os representantes do Grupo Privinvest tanto por email como 

por telefone para a defini9äo dos aspectos essenciais da proposta do projecto e 

condi9öes da sua viabiliza9äo. 

49.0 

Depois de articular com o co-arguido Cipriano Mutota e no espirito da condi9äo 

imposta pelo arguido Armando Ndambi Guebuza, o arguido Te6filo Nhangumele 

trocou emails com Jean Boustany acordando que o Grupo Privinvest devia reservar 

USO 50.000.000,00 (cinquenta milhöes de d6lares americanos) para, segundo ele 

"massagear o sistema", referindo-se a pagamento de subornos por forma a conseguir 

maior flexibilidade do lado de Mo9ambique. (fls. 7328 e fls. 7337Vol. XXXI) 

50.0 

Alem das reuniöes de ausculta9äo realizadas em Mo9ambique e de emails 

trocados, houve necessidade de efectuar viagens ä sede e sucursais do Grupo 

Privinvest para reconbecimento, articular;äo e aferi9äo das reais capacidades desta 

empresa. 

51.0 

Com vista acompanhar de perto os desenvolvimentos do processo e, sobretudo, 

ter a garantia de que a promessa de pagamento acordado ia ser cumprida, o arguido 

Armando Ndambi Guebuza exigiu que fosse incluido nas viagens, juntamente com o 

seu amigo co-arguido Bruno Langa. 

52.0 

Assim, os co-arguidos Armando Ndambi Guebuza e Bruno Langa integraram 

uma delegar;äo, que viajou de Maputo a Kie-Alemanha, de 19 a 21 de Dezembro de 
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2011, onde se localizarn uns estaleiros navais da empresa Nobiskrug Gmbh ligada ao 

Grupo Privinvest, onde os visitantes eram tratados como representantes do potencial 

cliente (fls. 8997 a 9006 - Vol. XXXVIII). 

53.0 

A delega9äo em causa integrava, alem dos dois amigos, os co-arguidos Teofilo 

Nhangumele e Antonio Carlos do Rosario e tinha em vista o que chamaram de "seif 

verification com vista a apurar sobre a identidade e as capacidades reais deste 

potencial fornecedor" (fls. 8997 a 9006 - Vol. XXXVIII). 

54.0 

Ainda em representar;ao de Mor;ambique, os quatro co-arguidos, Armando, 

Teofilo, Bruno e Antonio do Rosario viajaram de 16 a 21 de Janeiro de 2012, a Abu 

Dhabi onde visitaram os estaleiros do Grupo Privinvest (fls. 7529 a 7536 Vol. XXXI) 

55.0 

Durante a visita a Abu Dhabi os arguidos aproveitaram discutir com Jean 

Boustany os valores que cada um ia receber tendo sido reiterado acordo de fixa9äo do 

valor global de USD 50.000.000,00 (cinquenta milhöes de dolares, distribuidos da 

seguinte forma: USD 8.500.000,00 (oito milhöes e quinhentos mil dolares 

americanos) para Teofilo Nhangumele; USD 8.500.000,00 (oito milhöes e quinhentos 

mil dolares americanos) para o arguido Bruno Langa e USD 33.000.000,00 (trinta e 

tres milhöes de dolares americanos) para o arguido Armando Ndambi Guebuza (fls. 

7707 a 7722 Vol. XXXII) 

56.0 

Tambem ficou acordado que o valor a ser recebido pelos tres devia depois ser 

repartido por outros intervenientes como sejam, os arguidos Cipriano Sisinio Mutota, 

Antonio Carlos do Rosario e outros a serem identificados por estes dois ultimos, 

57.0 

Para justificar os valores a receber, o Grupo Privinvest, atraves de Jean Boustany 

e os tres co-arguidos Te6filo, Bruno e Ndambi forjaram supostos Contratos de 

Consultoria e Servic;;os (Consultancy and Services Agreement) datados de 20 de 
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Janeiro de 2012, a serem regidos pela legisla1rao do Libano, sendo um subscrito 

conjuntamente por Te6filo Nhangumele e Bruno Langa e outro contrato subscrito 

apenf!s_por Armando Ndap1bi Guebuza (fl~. 7536 a 7542, 7697 a 7703 e 7811 a 7817 

). 

58.0 

Conforme os contratos, os arguidos iam supostamente prestar a Privinvest 

Shipbuilding SAL (Holding) consultoria e servi1ros de Markiting e afins, rela1röes 

pt'.lblicas, assistencia comercial, servi1ros juridicos, administrativos, financeiros e 

ainda, servi90s tecnicos, em regime de exclusividade por um periodo de 18 meses a 

contar da data da sua celebra9ao, 20 de Janeiro de 2012. 

59.0 

A suposta remunera1rao pelo alegado contrato foi fixado num maximo de USD 

17.000.000,00 (dezassete milhöes de d6lares americanos), cabendo a cada um USD 

8.500.000,00 (oito milhöes e quinhentos mil d6lares americanos). 

60. 0 

Ern Agosto de 2012 os tres co-arguidos, Armando Ndambi Guebuza, Te6filo 

Nhangumele e Bruno Langa viajaram novamente para Abu Dhabi, onde se 

encontraram com Jean Boustany para exigir os seus valores, tendo Jean Boustany 

retorquido dizendo que os pagamentos aos arguidos s6 teriam lugar depois da 

Privinvest Shipbuilding receber do Banco Credit Suisse o pagamento do valor 

referente ao emprestimo contraido pela Proindicus junto daquela intui1räo bancaria. 

61.0 

Assim, Jean Boustany e os arguidos acordaram que os valores <los subornos a 

serem pagos seriam subtraidos do valor a ser remedido a Privinvest Shipbuilding 

destinado a implementac;ao do contrato de fornecimento celebrado entre esta e a 

Prolndicus. 

62.0 

Para o recebimento dos valores acordados, alem dos contratos da suposta 

consultoria, os arguidos tiveram que abrir contas bancarias em Abu Dhabi. 
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63.0 

Para a abertura das contas em Abu Dhabi ex1gia-se que os arguidos fossem 

portadores de documentos que sustentassem o seu suposto vinculo laboral com o 

Grupo Privinvest. 

64.0 

Assim, com apoio de Jean Bosuany: 

• 0 arguido Te6filo Francisco Pedro Nhangumele obteve o visto de 

residencia constante de fls. 7544 no qua! se refere que o mesmo e 
trabalhador da ernpresa Logistics International SAL Off shore -Abu 

Dhabi com a categoria de engenheiro mecänico de petr6leo e obteve o 

documento comprovativo de emprego constante de fls. 7545 Vol. XXXI; 

• 0 arguido Bruno Evans Tandane Langa obteve o visto de trabalho 

cons!ante de_ fls. 7820 em que o mesrno e tratado como engenheiro 

mecänico diese! da empresa Logistic International SAL off shore - Abu 

Dhabi; obteve o cartäo de trabalho constante de fls. 7821 e obteve o 

cartäo de seguro de saude constante de fls. 7822 Vol.XXXIII; 

• 0 arguido Armando Ndarnbi Guebuza obteve o visto de trabalho 

constante de fls. 8159 no qual se refere que o mesmo e trabalhador da 

Logistics International SAL Off shore - Abu Dhabi com a categoria de 

Mecänico Hidraulico, obteve o cartao de trabalho constante de fls. 8160 

e o cartäo de seguro de saude constante de fls. 8161 Vol. XXXV. 

65.0 

Na sequencia, os tres arguidos abriram contas bancarias, sendo Brnno Langa e 

Te6filo Nhangumele no banco First Gulf Bank de Abu Dhabi e por seu turno, 

Armando Ndambi Guebuza no banco National Bank of Abu Dhabi. 
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66.0 

Para a viabiliza9äo dos pagamentos <los subornos combinados aos arguidos, 

em 23 de Janeiro de 2013, a Privinvest Shipbuilding emitiu uma instrU(;äo de ordern 

permanente, a aten9äo do gerente do banco First Gulf Bank, o senhor Nauman Nazir 

orientando que depois da recepc;:äo da soma minima de USO 317.000.000,00 referente 

ao contrato entre Privinvest e Proindicus, o banco devia pagar a cada um dos arguidos 

nos seguintes termos: (fls. 7542 a 7543 Vol. XXXI; fls. 7818 a 781 9 Vol. XXXIII e 

fls. 9491 a 9495 Vol. XL). 

• Imediatamente, USD 5.100.000,00 (cinco milhöes e cem mil d6lares 

americanos), correspondentes a 60% do total fixado para cada um; 

• Passados tres meses, USD 1.700.000,00 (um milhäo e setecentos mil 

d6lares americanos), correspondentes a 20% do valor fixado para cada 

um; 

• Passados 6 meses, USD 1.700.000,00 (um milhäo e setecentos mil 

d6lares americanos), correspondentes a 20% do valor fixado para cada 

um 

67.0 

Foi produzida uma instruc;:äo da mesma natureza para o banco em que estava 

domiciliada a conta titulada por Armando Ndambi Guebuza, orientando para 

pagamentos, na mesma proporc;:äo, correspondendo a primeira prestac;:äo a 60% do 

valor total a receber e as duas ultimas presta96es, correspondentes a 20%, cada uma 

(fls. 7707 a 7722 Vol. XXXII ). 

68.0 

Com efeito, no dia 21 de Mar90 de 2013 a Credit Suisse transferiu USO 

327.900.000,00 (trezentos vinte sete milhöes e novecentos mil d6lares americanos) 

para a conta da Privinvest Shipbuilding no First Gulf Bank, no ämbito do contrato de 

fornecimento celebrado entre esta empresa e a Proindicus, SA. (Documenta de 

Referencia: 2013-03-21 - SWIFT Privinvest USO 327.9 million -Anexo do Relat6rio - . 

da Kroll). 
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69.0 

Ern obediencia a ordern recebida, no dia 25 de Manro de 2013, o First Gulf 

Bank transferiu, para a conta do arguido Bruno Langa n° 10910016165 82023 o valor 

de USD 5 .100.000,00 ( cinco m ilhöes e cem mil d6lares americanos) e na mesma data 

transferiu para a conta do arguido Te6filo Nhangumele, n.0 1091001616581022 valor 

igual (fls. 8175 a 8177 Vol. XXXV). 

70.0 

Na data em que os valores da primeira prestaryäo foram transferidos os ca

arguidos Bruno e Armando estavam em Abu Dhabi e a arguido Te6filo näo tamou 

parte nessa viagem porque ja estava a trabalhar na empresa Petro, SA. 

71,0 

Ainda em obediencia a instruryäo dada, os valores remanescentes foram pagos 

aos arguidos nos subsequentes 3 e 6 meses. 

72_0 

Os arguidos aplicaram parte das valores recebidos, para pagamenta de im6veis 

de habitaryäa, diversas bens e serviryos designadamente: 

a) Aplica~äo dos valores recebidos pelo arguido Bruno Langa 

73.0 

0 arguido Bruno Evans Tandane Langa adquiriu, um individuo de nome 

Vasco Nhandamo, em 2013, um im6vel, tipa 3, localizado na Avenida Joaquim 

Chissano, n.0 94, no 6.0 andar direito, Cidade de Maputo ao preryo de USD 220.000,00 

(duzentos e vinte mil d6lares americanos) (fls. 7791 Val. XXXIll). 

74.0 

Para nao despertar atenryäo no sistema financeiro moryambicano sobre a 

proveniencia do dinheiro, o arguido deslocou-se a Abu Dhabi, em pelo menos 3 

viagens onde, junto do seu banco procedeu ao levantamento dos valores, de forma 
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fraccionada, em numerario para o pagamento ao vendedor. (fls. 7707 a 7722 Yol. 

XXXII). 

75.0 

Actualmente, o im6vel encontra-se arrendado a um cidadao de nome 

Maximino de Oliveira a renda mensal de 45.000,00 MT (quarenta e cinco mil 

meticais) que e depositada na conta titulada pelo arguido Bruno, domiciliada no Moza 

Banco sob o n. 0 243270810001. 

76.0 

Adquiriu um im6vel de tres pisos, tipo 4, localizado na Rua o Palmar n. 0 1, Bairro 

Costa do Sol, Cidade de Maputo ao prec;o de USD 1.500.000,00 (um milhao e 

quinhentos mil d6lares americanos) de um cidadao de nacionalidade Portuguesa de 

nome Emesto Ar.naral Fonseca (fls. 7792 Vol. XXXII). 

77_0 

Com recurso ao sistema HA WALA, para näo despertar atenc;äo no si stema 

financeiro moc;ambicano sobre a proveniencia do valor, no lugar de transferir o valor 

da compra, directamente da sua conta em Abu Dhabi para a conta do vendedor no 

Millennium BIM em Mo9ambique, o arguido transferiu USD 200.000,00 (duzentos 

mil d6lares americanos) da sua conta em Abu Dhabi para uma casa de cämbios em 

Dubai denominada Al Zarooni Exchange, no dia 6 de Maio de 2013 (fls. 7999 Yol. 

XXXIII). 

78.o 

Aquela casa de cämbio de Dubai instruiu uma outra casa de cämbio de 

Mo9ambique (Africämbio) para pagar o valor corresponde na conta do arguido no 

BCI, no montante de 7.000.000,00 MT (sete milhöes de meticais). 

79.0 

Por sua vez, o arguido transferiu os 7.000.000,00 MT (sete milhoes de 

meticais) da sua conta do BCI para a conta de Ernesto Amara! Fonseca, no 

Millennium BIM e a diferenya do pagamento da casa, no montante de USD 

1.300.000,00 (um milhao e trezentos rnil d6lares americanos), foi paga atraves de 
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transferencias da sua conta bancaria em Abu Dhabi, para a conta de Emesto Fonseca 

em Portugal (fls. 8003 Vo1. XXXIII). 

80.0 

Este im6vel esteve arrendado desde 27 de Agosto de 2015 ate 2018 a um 

individuo de nome Sidney Walubuka Wafula, funciomirio da British Tabacco a renda 

mensal liquida de 400.000,00 MT, equivalentes a USD 8.000,00 (oito mil d6lares) 

pagos na conta do arguido domiciliado no Standard Bank n.0 1256306671004. (fls. 

7707 a 7722 -Vol. XXXII e 8226 a 8234 Vol. XXXV). 

81.0 

Desde 21 de Mar90 de 2018 o im6vel encontra-se arrendado a um cidadao de 

nacionalidade portuguesa identificado por Paulo Miguel Pinheiro da Silva Ferreira, 

Presidente do Conselho Executivo do banco FNB a renda mensal de 350.000,00 MT 

(trezentos e cinquenta mil meticais) cujo pagamento e feito atraves de dep6sitos nas 

contas do arguido domiciliadas nos bancos FNB, n.0 3863069410001 e Standard Bank 

n.
0 

01256306671004 (fls. 9131 a fls. 9134, Vol. XXXIX e fls. 7707 a 7722 Vol. 

XXXII). 

82.0 

Ern Agosto de 2013, o arguido Bruno Langa, comprou, tambem de Ernesto 

Amara! Fonseca, uma casa de praia, tipo 9, na praia de Chizavane, Provincia de Gaza, 

ao prer;;o de USD 350.000 (trezentos e cinquenta mil d6lares americanos), pagos por 

meio de transferencias da sua conta de Abu Dhabi para a conta do comprador em 

Portugal. (fls. 7707 a 7722 Vol. XXXII). 

83.0 

Depois da Pascoa de 2014, o arguido voltou a vender o mesmo im6vel ao 

anterior proprietario, Ernesto Fonseca, ao prer;;o correspondente a USD 300.000,00 

(trezentos mil d6lares americanos), tendo-lhe sido pago 9.000.000,00 MT (nove 

milhöes de meticais ), por meio de transferencias, para sua conta no BCI. 
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84.0 

Na verdade, o arguido Bruno Langa nunca teve internrä'.o de integrar no seu 

patrim6nio o im6vel da Praia de Chizavane comprado de Ernesto Fonseca. 0 que 

efectivamente pretendia, era conseguir fazer chegar a Mo<;,ambique parte do valor que 

detinha na sua conta em Abu Dhabi efectuando aquela compra para depois vender o 

mesmo im6vel ao antigo proprietario conseguindo assim recuperar parte do valor da 

compra anteriormente dissimulada. 

85.0 

0 arguido Bruno Langa adquiriu, da AT A Constru<;:öes, Lda um apartamento, 

tipo 4, localizado na Cidade da Matola, no Condominio Garden Park Village, predio 

n° 55, 4° andar, flat 10, ao prec;o de USD 500.000,00 (quinhentos mil d6lares 

americanos) e o apartamento continua registado em nome da vendedora (fls.7793 e 

7979 - Vol. XXXII). 

-86.0 

0 arguido adquiriu um apartamento, tipo 4, localizado na Cidade da Matola, 

no Condominio Garden Park Village, predio n° 55, 4° andar, flat 9, ao prec;o de USO 

500.000,00 (quinhentos mil d6lares americanos). 

87.0 

Para o pagamento <los dois apartarnentos no Condominio Garden Park Village, 

predio n° 55, o arguido ordenou, em 28 de Maryo de 2014, uma transferencia no valor 

de USD 1.000.000,00 (um milhäo de d6lares americanos) a partir da sua conta 

domiciliada no First Gulf Bank para a conta da vendedora na Turquia no Banco 

Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S. (fls. 7979 - Vol. XXXIII e fls. 8175 - Vol. 

XXXV). 

88.0 

Posteriormente, em 16 de Janeiro de 2017, o arguido vendeu o apartamento do 

predio n° 55, 4° andar, flat 9, ao pre<ro global de 25.000.000,00 MT (vinte e cinco 

milhöes de meticais) pagavel ern d6lares arnericanos e meticais respectivarnente, nas 

quantias de USD 230.000,00 (duzentos e trinta mil d6lares americanos) e 

8.000.000,00 MT (oito milhöes de meticais) a uma cidadä identificada por Eisa Mario 

Bila Guilamba (fls. 7707 a 7722 Vol. XXXII e 7972 a 7976 Vol. XXXIII). 
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89.0 

Uma vez mais, o arguido nao tinha a intenryäo de integrar o apartamento da flat 

9 no seu patrim6nio. A compra daquela flat efectuando o respectivo pagamento na 

Turquia, consistiu numa conversäo de parte do valor que detinha na sua conta em Abu 

Dhabi em im6vel que, posteriormente o reconverteu em dinheiro que recebido em 

Moc;ambique. 

90.0 

Ern 13 de Outubro de 2013, o arguido Bruno Langa adquiriu, da imobiliaria 

REMAX - Lifestyle Esates - Nelspruit & Surrounds, um im6vel, tipo 3, localizado na 

Republica da Africa do Sul, no enderec;o 36 Summer Sands Riverside Park Mbombela 

em Nelspruit, ao prec;o de ZAR. 1.350.000 (um milhäo, trezentos e cinquenta mil 

randes) (fls. 7980 a 7988 Val. XXXIII). 

91,0 

Ern 2014, o arguido Bruno Langa comprou, na Republica da Africa do Sul, no 

total, 845 cabe9as de gado bovino do tipo braman, em rands ao prei;:o correspondente 

a um total de USO 1.000.000,00 (um milhäo de d6lares americanos), em tres 

momentos, sendo no primeiro momento 290 cabe1yas, no segundo 275 cabei;:as e no 

terceiro momentö 280 cabe9as (fls. 7707 a 7722 Vol. XXXII). 

92_0 

0 pagamento das 845 cabe9as de gado bovino foi efectuado atraves de 

transferencias bancarias a partir da sua conta em Abu Dhabi para as contas dos 

vendedores. 

93.0 

Todas as cabe9as encontram-se num curral pertencente ao arguido na de 

L?ca~i~ade de Papjane, Distrito de Magude, Provincia de Maputo. 
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94.0 

As 290 cabeyas de gado do primeiro lote foram adquiridas de um individuo de 

nome Bernard Skipers, na zona de Ermelo, ao preyo aproximado de ZAR 

3.600.000,00 (tres milhöes e seiscentos mil rands). 

95.0 

0 segundo lote, de 275 cabec;:as de gado foi comprado ao prec;:o aproximado de 

ZAR 2.500.000,00 (dois milhöes e quinhentos mil rands) a um individuo de nome 
- - - - . 

Richard Spear, na zona de Malelane. 

96.0 

0 terceiro lote de 280 cabec;:as de gado foi adquirido, igualmente, de Bernard 

Skipers ao preyo de ZAR 3.400.000,00 (tres milhöes e quatrocentos mit rands). 

97.0 

Adquiriu uma vivenda, tipo 4, na Republica da Africa do Sul no enderec;:o 

1906 Dainfem Valley Augustus Way Johanesburg, ao preyo de USD 1.100.000,00 

(um milhäo e cem mil d6lares arnericanos) atraves de uma imobiliaria identificada por 

Pam Golding 

98.0 

Para o pagamento deste im6vel, Bruno Langa transferiu o valor da sua conta 

no First Gulf Bank em Abu Dhabi para a conta da imobiliaria Pam Golding n.0 

071364504 domicilada no Standard Bank-RSA (fls. 7977- Vol. XXXIII). 

99.0 

Para a remodelayäo e decorayäo do seu im6vel sito no enderec;:o 1906 Dainfern 

Valley Augustus Way Johanesburg o arguido pagou ZAR 4.000.000,00 {quatro 

milhöes de rands) a um cidadäo sul africano de nome Nick Delacovias da empresa 

Delacovia Interiors. 

100.0 

Posteriormente, o arguido vendeu o im6vel n ° 1906 Dainfem Valley Augustus 

Way Johanesburg, em Julho de 2017, atraves da mesma agencia imobil iaria Pam 

Golding ao prec;:o de ZAR 12.500.000,00 (doze milhöes e quinhentos mit rands) que 
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lhe foram pagos atraves de transferencia bancaria para sua conta no Standard Bank na 

Africa do Sul, no balcao de Malelane. 

101.0 

Ern 30 de Abri! de 2014, Bruno Langa comprou um tractor de marca Massey 

Furguson, modelo MF 290, chassis n.0ABYMF290XEI4WWD048, no agente da 

marca Toyota em Malelane, Republica da Africa do Sul, ao preyo de ZAR 300.000,00 

(trezentos mil rands) (fls. 7998 - Val. XXXIII). 

l 02.0 

Adquiriu, igualmente, na Republica da Africa do Sul, um tractor de marca 

Massey Furguson, modele MF 290, ao pre90 de ZAR. 520.000,00 (quinhentos vinte 

rnil rands) que se encontra na sua propriedade na Localidade de Panjane, Distrito de 

Magude, Provincia de Maputo acima referenciada. 

103.0 

Adquiriu uma maquina enfardadeira, ao pre90 de ZAR. 350.000,00 (trezentos 

cinquenta mil rands). 

104.0 

Construiu um im6vel, tipo 2, na sua quinta, na Localidade de Panjane, Distrito 

de Magude, Provincia de Maputo, ao pre90 de aproximadamente 750.000,00MT 

(setecentos cinquenta mil meticais); 

105.0 

Vedou parte da mesma quinta, no espayo de cerca de 5000 hectares em 

Panjane cujas despesas foram or9adas aproximadamente em ZAR 700.000 (setecentos 

mil rands). 

106.0 

Ern 26 de Mar90 de 2013 comprou uma viatura de marca Ferrari, motor n.0 

F 140EB 190324, na concessionaria Vigliett Motors (PTY) Ltd, localizada na 
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Republica Africa do Sul, ao pm;:o de USD 470.000,00 (quatrocentos setenta mil 

d6lares americanos) equivalente a ZAR 4.055.500,00 (quatro milhöes e cinquenta e 

cinco mil rands) (fls. 7989 a 7991 Vol. XXXIII). 

107.0 

0 arguido voltou a vender a viatura de marca Ferrari a mesma concessionaria 

ao prer;:o de ZAR 3.500.000 (tres milhöes quinhentos mil rands) (fls. 7989 a 7991 Vol. 

XXXIII). 

108.0 

Com o valor resultante da revenda da viatura de marca Ferrari, o arguido 

comprou um camiao de marca Nissan UD 390, matricula AFI - 015-MP, chassis n.0 

ADDT3100000000192, motor n. 0 GE1 3334916B, adquirido por ZAR 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil rands) (fls. 7707 a 7722 - Vol. XXXII e fls. 7994/5- Vol. 

XXXIII). 

109.0 

Ainda com valor resultante da revenda da viatura de marca Ferrari o arguido 

comprou um camiäo de marca Nissan UD 440, matricula AFT - 651-MP, chassis n 

ADDT3200000021631 , motor n GZ l 3337607D, adquirido por ZAR. 800.000,00 

(oitocentos mil randes) (fls. 7707 a 7722 - Vol. XXXII e fls. 7996/7 - Vol. XXXIII) 

110.0 

Ern 30 de Setembro de 2014 adquiriu uma mtiquina retroescavadora de 

marca JCB, que se encontra em Mulotane, Distrito de Boane e um huldozer de marca 

JCB que se encontra na propriedade do arguido em Magude na sua quinta de Panjane, 

ao prer;:o total de USD 71.000,00 (setenta e um mil d6lares americanos), junto da 

empresa Shanghai Yayi Machinery, Ltd da Republica Popular da China (fls. 7707 a 

7722 Vol. XXXII e fls. 7993 Vol. XXXIII). 

111. 0 

Alem das aquisi9öes acima indicadas, Bruno Langa transferiu da sua conta 

bancaria domiciliada no First Gulf Bank nos Emirados Arabes Unidos o valor total de 
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USO 180.835,00 (cento oitenta mil oitocentos trinta e cinco d6lares americanos) para 

a sua conta do BCI com o NIB n.0 000800001955743210277 distribuidos da seguinte 

forma: 

• No dia 13 de Junho de 2014 transferiu USO 50.000,00; 

• o dia 22 de Agosto de 2014 transferiu USO 4 1.000,00; 

• No dia 1 de Janeiro de 2014 transferiu USO 40.000,00; 

• No dia 19 de Novembro de 2014 transferiu USD 50.000,00. 

112.0 

No dia 3 de Setembro de 2013, o arguido Bruno Langa transferiu da sua conta 

bancäria domiciliada no First Gulf Bank nos Emirados Arabes Unidos para a conta da 

sua irma Katia Jemina Tandane Langa USD 25.000.00 (vinte e cinco mil d6lares 

americanos). 

113.0 

No dia 29 de Outubro de 2016 o arguido Bruno Langa transferiu, ainda, USO 

75.000,00 (setenta e cinco mil d6lares americanos) para a conta da sua Erica Adelia 

Tandane Langa Manhiya domiciliada no Banco Barclays para o pagamento de urna 

divida que esta tinha naquela instituiyäo bancaria, referente a um credito para 

habitayäo de um im6vel localizado no Bairro do Fomento, Rua perpendicular a Rua 

da A viayao, n.0 7-4 - Cidade da Matola (fls. 7790 - Vol. XXXII). 

114.0 

Aplicou ainda o valor da sua conta de Abu Dhabi para diversas viagens de 

lazer a Franya, Espanha, ltalia, Portugal, Grecia, entre outros paises e viagens por tres 

meses para india para tratamentos hospitalares. 

115.0 

Para näo despertar atenyäo no sistema financeiro moyambicano, o arguido näo 

trans~e~e valores _significativos da sua conta domiciliada em Abu Dhabi para as suas 

contas domiciliadas em Mor;ambique pautando por transferir os valores para outros 
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paises como Portugal, Turquia e Africa do Sul para aquisi9äo de im6veis localizados 

em Mo9ambique. 

l l 6.0 

Ainda para ocultar a titularidade dos im6veis adquiridos com valores recebidos 

do Grupo Privinvest, o arguido näo os regista em seu nome deixando-os permanecer 

em nome do vendedor. 

b) Aplica~iio dos valores recebidos pelo arguido Teofilo Nhangumele 

117.0 

Dos USO 8.500.000,00 (oito milhöes, quinhentos mil d6lares norte 

americanos recebidos, a titulo de suborno, em parte, o arguido Te6filo Nhangumele, 

despendeu-os da seguinte forma: 

118.0 

Da A TA Constnu;:öes, Lda., mediante transferencias ordenadas a partir da sua 

conta domiciliada no First Gulf Bank em Abu Dhabi, para a conta bancaria do 

vendedor, domiciliada no banco Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S, titulada pela 

Merdil Tekstil Electronik Ic Ve Dis Ticaret San Ve, o arguido comprou dois im6veis 

localizados na A venida Samora Mache! n. 0 125 - Cidade da Matola, nomeadamente: 

• Casa n. 0 48 no Condominio Garden Park Village, ao pre90. de USD 

650.000,00 (Seiscentos mil d6lares americanos) (fls 7584 - Vol XXX.1) e 

• Casa n. 0 6 no Condominio Garden Park Premium, ao pre90 de USD 

900.000,00 (novecentos mil d6lares) (fls. 7323-Vol XXXI). 

119. 0 

Da empresa Paraiso de Ferias, Lda, o arguido adquiriu um im6vel tipo 3, 

localizado na Avenida Eduardo Mondlane, Predio Deco Residence, 15. 0 Andar, n.0 

32, ao pre90 de USD 380.000,00 (trezentos e oitenta mil d6lares americanos) (fls. 

7323 a 7342 e fls. 7586 a 7597- Vol. XXXI). 
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120.0 

0 valor para a aquisiyao deste im6vel foi transferido da conta do arguido, 

domiciliada no First Gulf Bank em Abu Dhabi para a conta n° 3735359, domiciliada 

no Bank Asya, na Turquia, titulada pela Decotek, Ltd (fls. 7588 - Vol. XXXI). 

121. 0 

0 arguido Te6filo Nhangumele, em 16 de Fevereiro de 2014, adquiriu da 

Maputo Plaza, Lda., atraves da imobiliaria MARABIL, Lda. , um im6vel, tipo 3, 

localizado na Avenida Vladimir Lenine, ao lado do predio da DSTV, no Parque Oasis, 

2.0 andar direito, Cidade de Maputo, ao preyo de USD 350.000,00 (trezentos e 

cinquenta mil d6lares americanos) (fls.7323 a 7342 e 7566 a 7572 - Vol. XXXI). 

122. 0 

0 valor para o pagamento deste im6vel, foi transferido da conta do arguido 

domiciliada no First Gulf Bank em Abu Dhabi para a conta do vendedor, Maputo 

Plaza, n.0 2587326151, domiciliada no FNB. 

123.0 

Adquiriu uma viatura de marca Mercedes Benz, Modelo ML, com chapa de 

matricula HDX283MP, na Republica da Africa do Sul, ao prec;o de USO 100.000,00 

(cem mil d6lares americanos), registada em nome da sua esposa, Luisa Maria Langa 

Nhangumele (fls . 7323 a 7342 e 7S6S/6 - Vol. XXXI). 

124.0 

Adquiriu uma viatura de marca Land Rover, Modelo Range Rover Evogue, de 

matricula sul-africana n. 0 SYK.891 W, motor n.0
: DZ784 l 58669224DT, ao prec;o de 

USD 90.000,00 (noventa mil d6lares americanos), registada em nome da sua filha, 

Gladys Luisa Francisco Nhangumele (fls.7323 a 7342 e 7561/2 - Vol XXXI). 

125.0 

Adquiriu uma viatura de marca Land Rover, Modelo Discovery, com a chapa 

de matricula HCL 337 MP, por cerca USO 80.000,00 (oitenta mil d6lares), registada 

em seu nome (fls. 7323 a 7342 e 7563/4). 
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126.0 

Adquiriu benfeitorias implantadas no terreno, com dimensoes de 23.5x43 

metros, localizado no Bairro Nhiuane - Bilene - Provincia de Gaza, ao preyo de 

180.000,00 MT (cento e oitenta mil meticais) (fls. 7323 a 7342 e 7598 a 7609). 

127.0 

Ainda a partir da sua conta bancaria, em d6lares, domiciliada em Abu Dhabi, 

registada sob n.0 109-100-1616581-022, o arguido Te6filo Nhangumele ordenou 

transferencias bancarias para a sua pr6pria conta, domiciliada em Moyambique, no 

banco BCI, em d6lares, n.0 6227510002, no total de USD 164.798,75 (cento sessenta 

e quatro mil, setecentos noventa e oito d6lares americanos e setenta e cinco centimos) 

conforme se ilustra na tabela abaixo: (fls. 2638 a 2641 - Vol. XII). 

Valor Data da 

recebido (USO) recep~äo 
Ordenador 

14 961,75 20140115 Te6filo Nhangumele 

29 958,75 20140218 Te6filo Nhangumele 

49 958,75 20140709 Te6filo Nhangumele 

19960,75 20141217 Te6filo Nhangumele 

49 958,75 20150330 Te6filo Nhangumele 

128.0 

0 arguido transferiu, igualmente, a partir da sua conta bancaria de Abu Dhabi, 

no dia 2 de Dezembro de 2015, USD 179.940,00 (cento setenta e nove mil novecentos 

e quarenta d6lares americanos) para a conta bancaria n.0 4197937010001, do BCI, 

titulada por Nora Amara! Matos. (fls. 3316 - Anexo 28/9 anexo da informayao 

bancaria) 

129.0 

Para justificar a transferencia feita a Nora Amara] Matos, o arguido 

comunicou ao banco que o valor era para o pagamento de uma suposta aquisiyao de 

um im6vel 
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130.0 

Na verdade, tal compra nunca existiu. A transferencia a favor da Nora Amara! 

Matos, era uma forma de introduzir no sistema financeiro mo9ambicano, o valor sem 

levantar suspeitas sobre o real prop6sito. 

131.0 

Com efeito, na mesma data em que recebeu o valor, 2 de Dezembro de 2015, 

Nora Amaral Matos, por sua vez, transferiu o mesmo valor, em duas parcelas iguais 

de USD 89 970,00 (oitenta e nove mil novecentos e setenta d6lares americanos) para 

a conta bancaria, em d6lares, n.0 6227510002 e outra, para a conta bancaria, em 

meticais, n. 0 6227510003, todas tituladas pelo arguido Te6filo Francisco Pedro 

Nhangumele, domici liadas no BCI. (fls. 2638 a 2641 e 2642 a 2677). 

132.0 

- .0 arguido Te6filo Francisco Pedro Nhangumele, transferiu ainda da sua conta 

bancäria domiciliada no First Gulf Bank em Abu Dhabi, para as suas contas 

domicil iadas no Banco Moza, n.0 s 17927810001, em meticais, e 17927815001 , em 

d6lares, onde fez aplica9öes a prazo (fls. 2902 a 2923 e 2923 a 2968 - Vol. XIII). 

133.0 

A partir da conta bancaria do estrangeiro, o arguido transferiu para a sua conta 

bancaria n.0 3308363215001 , em d6lares, do FNB, um valor total de USO 23 .000,00 

(vinte e tres mil d6lares americanos) 

134.0 

0 arguido transferiu para a sua conta no Banco Socremo a quantia de 

7.500.349,31MT (sete milhöes quinhentos mil e trezentos quarenta e nove meticais e 

trinta e um centavos) (fls. 2792, 2793 e 2796 Vol. XIII). 

E - Envolvimento de Cipriano Sisinio Mutota 

31 



135.0 

Corno se referiu anteriormente, os valores de subomo negociados pelos 

arguidos Te6filo, Bruno e Ndambi, deveriam ser repartidos contemplando outros 

intervenientes que tivessem contribuido para que fosse o Grupo Privinvest a ser 

adjudicado o fornecimento de bens e servic;os necessarios a implementac;äo do 

Projecto de Protecc;äo da Zona Econ6rnica Exclusiva. 

136.0 

0 arguido Cipriano Sisinio Mutota, era uma das pessoas que, segundo o 

acordado, devia ser comtemplado na distribuic;äo do valor recebido pelos arguidos 

Te6filo, Bruno e Ndambi. 

137.0 

Entretanto, depois de receberem os valores, os tres apaniguados, Te6filo, Bruno e 

Ndambi nada disseram ao co-arguido Cipriano que continuava expectante pela 

recepc;äo da sua parte ate que, um dia, em conversa com a co-arguida Angela Buque 

Leäo ficou a saber que, afinal o Grupo Privinvest ja tinha pago o valor do suborno. 

138.0 

De imediato, o arguido Cipriano Mutota, entrou em contacto com o co-arguido 

Te6filo Nhangumele exigindo explicac;äo sobre a razäo da sua exclusäo na divisäo do 

valor que tinha sido recebido ao que, Te6filo Nhamgumele respondeu dizendo que, 

nada devia pois, o valor que recebera era exclusivamente seu. (fls. 8842 a 8850 - Vol. 

XXXVII). 

139.0 

Face a resposta de Te6filo Nhamgumele, Cipriano Mutota, telefonou para Jean 

Boustany pedindo explica9äo sobre a sua exclusäo na divisäo e contemplac;äo do 

dinheiro. 

140.0 

Ern resposta, Jean Boustany explicou que, a parte reservada a Cipriano 

Mutota devia ser reclamada junto de Te6filo Nhangumele pois, aquele tinha recebido 

o valor com a orienta<;iio de que devia canalizar uma parte ao arguido Cipriano. 
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141.0 

Na conversa, Jean Boustany informou a Cipriano Mutota que alem do Te6filo 

Nhangumele, tinham recebido valores os co-arguidos Ndambi e Bruno. 

142.0 

Uma vez que, Armando Ndambi Guebuza tinha recebido maior quantia em 

rela9äo aos outros dois com o argumento de que ele tinha mais pessoas com quem 

r~paf!ir1 Te6filo ~ Br.uno 9efendiam que, devia ser aquele a pagar a parte que cabia ao 

Cipriano, mas Ndambi foi relutante dizendo que näo ia pagar nada pois todo o esfon;:o 

tinha sido dele. (fls. 7707 a 7722 - Vol. XXXII). 

143.0 

lnconformado e indignado com a atitude <los seus comparsas, Cipriano Mutota 

insistiu com eles exigindo que lhe fasse dada a sua parte ate que Bruno sugeriu que 

cada um <los tres arguidos contribuisse com USD 500.000,00 (quinhentos mil d6lares 

americanos) perfazendo USD 1.500.000,00 (um milhäo e quinhentos d6lares 

americanos) para entregar ao co-arguido Cipriano Mutota. 

144.0 

Mesmo assim, nada se concretizou e o arguido Cipriano Mutota continuou a 

insistir com Jean Boustany, tendo ido a Africa do Sul, onde identificou uma casa 

localizada em Pretoria, n. 0 46, Swale Street, Cleorwatr Country Estate, avaliada em 

ZAR 2.795.000,00 (dois milhoes e setecentos e noventa e cinco rands) e enviou a 

proposta de contrato de compra, datado de 17 de Agosto de 2013 exigindo que aquele 

lhe pagasse. (fls. 8932 a 8937 - Vol. XXXVIII). 

145.0 

Näo obstante, Jean Boustany näo pagou o im6vel. Entretanto, depois de muita 

insistencia, Cipriano Mutota e Jean Boustany chegaram ao entendimento de que 

aquele devia identificar alguem para quem o valor seria transferido para depois ser 

repassado a Cipriano sem despertar aten9äo. 
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146.0 

Assim, o arguido Cipriano contactou seus amigos Chris Bruno Austin sul

africano portador de passaporte australiano e Russell David Edmunds, sul-africano 

portador de passaporte britänico a quem pediu que recebessem valores do Jean 

Boustany para depois repassa-los a si, tendo-lhes entregue o contacto de Jean 

Boustany para articulayäo directa sobre os procedimentos a seguir. 

147.0 

Anuindo, Chris Bruno Austin entrou em contacto com Jean Boustany para a 

devida articula9äo. Na sequencia, Jean Boustany remeteu valores a Chris Bruno 

Austin que por sua vez, repassou ao arguido Cipriano Mutota atraves de tres 

transferencias para a conta deste, domiciliada no Millennium BIM registada sob o n° 

60935207 USD, um total de USO 656.417,88 (seiscentos e cinquenta e seis mil, 

quatrocentos e dezassete d6lares americanos e oitenta e oito centimos) da seguinte 

forma: (fls. 8949 a 8952V - Val. XXXVIII). 

• No dia 3 de Dezembro de 2013, Chris Bruno Austin transferiu USO 

220.463,96 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e tres d6lares e 

noventa e seis centimos); 

• No dia 7 de Mar90 de 2014, Chris Bruno Austin transferiu USD 230.363,96 

(duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta e dois d6lares e noventa e seis 

centimos) e 

• No dia 23 de Abri! de 2014, Chris Bruno Austin transferiu USO 205.589,96 

(duzentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove d6lares e noventa e seis 

centimos). 

148.0 

Para justificar a recepyäo do montante que lhe foi repassado por Chris Bruno 

Austin, o arguido Cipriano Mutota enviou um e-mail ao banco dizendo que aquele 

montante provinha da venda da sua conta na empresa ESV GROUP PLC, Londres. 

(fls. 8953 - Val. XXXVIII). 
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149.0 

Na verdade, o arguido detem uma participac;äo social na empresa ESV 

GROUP, PLC em Londres, vocacionada a agricultura, processamento e venda de 

cereais mas, tal participac;äo näo foi posta a venda no momento referido no e-mail 

enviado ao banco. 

150.0 

Par seu turno, Russell Edmunds recebeu do Grupo Privinvest valores na 

Inglaterra e os converteu em sete camiöes que, em seguida, os mandou a 
Moc;ambique, atraves da sua empresa denominada Redmunds, Ltd. (fls. 8925 a 8945 -

Vol. XXXVlll). 

151.0 

Com efeito, em 9 de Setembro de 2013, Russell Edmunds exportou da 

Inglaterra para Moc;ambique, a favor do arguido Cipriano Mutota, sete camiöes de 

marca MAN TGA - 26-440, Modelo Diesel, ao prec;o unitario de f. 15.000,00, 

totalizando f. 105.000,00 (cento e cinco mil libras estrelinas) com as seguintes 

especificac;öes: 

No N° de chassis N° do motor Valor/Libras Fis dos 

autos 

l VMAH24ZZ97W096078 505169930701694 15.000,00 8925 

2 VMAH24ZZ 17W095989 50516920601694 15.000,00 8926 

3 VMAH24ZZ3 7W09696 l 50516930541694 15.000,00 8927 

4 VMAH24ZZ77W096015 50516920871694 15.000,00 8928 

5 VMAH24ZZ97W096081 50516930711694 15.000,00 8929 

6 VMAH24ZZ5 7W09 5977 50516920491694 15.000,00 8930 

7 VMAH24ZZ57W095963 50516920311694 15.000,00 8931 

152.0 

Dos sete camiöes recebidos, o arguido vendeu imediatarnente 3, tendo ficado 

com os restantes 4 camiöes que os aplicou no transporte de carga usando como parque 
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de estacionamento o parque do Instituto Nacional de Calamidades localizado no 

Bairro Polana Canii;:o. 

153.0 

Posteriormente, o arguido desistiu de explorar o neg6cio de transporte de 

carga e vendeu os camioes a empresa Embarcadero, Lda., e aos cidadäos Eusebio 

Sabäo e Aurelio Jeremias Manjate (Fis. 8938 a 8948 e 9072 a 9078 - Vol. XXXVIII). 

154.0 

No total, o arguido Cipriano Sisinio Mutota recebeu do Grupo Privinvest, atraves 

dos seus amigos o equivalente a USD 980.000,00 (novecentos e oitenta mil d6lares 

americanos) 

F -- Contexto da criafäo da Profiuliclls como entidade responscivel pela 

implementafäo do Projecto de Protecfäo da Zona Economica Exclusiva de 

Mofambique 

155.0 

Depois do Comando Conjunto das Fon;~as de Defesa e Seguran9,a decidir pela 

pertinencia da implementayäo do Projecto de Protecyäo da Zona Econ6mica 

Exclusiva de Moyambique a coordena9äo das respectivas actividades, ficou a cargo 

do SISE. 

156.0 

A nivel interno do SISE, o entäo Director-Geral, o arguido Greg6rio Leäo Jose 

designou o Director Nacional para Assuntos Internacionais na Divisäo de Anälise, o 

arguido Antonio Carlos do Rosärio com apoio dos arguidos Cipriano Mutota e Te6filo 

Nhamgumele que ficaram responsaveis pela recolha de subsidios e elabora9äo de 

propostas especificas. 

157.0 

Neste dominio os co-arguidos elaboraram, entre outros instrumentos, o 

respectivo estudo de viabilidade, sempre em concerta9äo com a Privinvest, na 
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qualidade de empresa que iria fornecer os bens e serv190s necessarios para a 

implementa9äo do projecto, na pessoa de Jean Boustany. 

158.0 

O estudo de viabilidade concebido pelos arguidos apontava para a gera9äo de 

receitas operacionais estimadas em 607,8 milhöes de d6lares an1ericanos ate 

Dezembro de 2016; o que, ap6s custos operacionais de 29,S milhöes de d6lares 

americanos, deixaria um ''fluxo de caixa disponivel para o servir;o da divida" de 556,2 

milhöes de d6lares americanos (fls. 660 a 702 - Vol. IV; fls. 7391 a 7476 - Vol. 

XXXI e pag. 26, n° 3.3.3 Anexo 10 do Relat6rio da Kroll). 

159.0 

A base para as projec9öes de receitas, conforme o aludido estudo de 

viabilidade, foi dividida por diversas categorias, designadamente: protec9äo de infra

estruturas maritimas, protecc;äo de navios em tränsito, proteci;äo de embarca9öes de 

pesca, taxas de concessäo portuaria, protecc;äo de embarca9öes de turismo, busca e 

salvamento e importai;äo peri6dica de armas 

160.0 

Ainda de acordo com o estudo de viabilidade, a principal fonte de receitas era 

prevista como sendo "rendimentos provenientes da protecr;äo de infra-estruturas 

maritimas" equivalentes a, pelo menos, 50% da receita anual esperada, derivada de 

contratos previstos com empresas de gas estrangeiras, atraves da cobranc;a de 

honorarios para seguran9a e proteci;äo. 

161.0 

Tendo em conta que o Estado Moc;ambicano näo dispunha de recursos 

financei ros para a implementac;äo do projecto, o pr6prio Grupo Privinvest propös a 

Credit Suisse como banco financiador. 

162.0 

Seguiram-se diversas aci;öes sintetizadas numa carta dirigida ao Presidente da 

Republica, em 3 de Dezembro de 2012, pelo Presidente e Fundador do Grupo 
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Privinvest Iskandar Safa, com o seguinte teor: (fls. 7379 a 7380 Vol. XXXI, traduzido 

a fls. 9517 a 9522 Vol. XL) 

"ABU DHA BI MAR 

3-de Dezembro de 2012 · 

Estritamente Privado & Confidencial 

Sua Excelencia ?residente Armando Emilia Guebuza 

Avenida Julius Nyerere, 1780 

Maputo 

Assunta: Monitoria da Zona Economica Exclusiva & Sistema de ProteCfäO (o 

"Proj ecto 'J 

Sua Excelencia, 

Em primeiro lugar gostaria de congratular-lhe uma vez mais pela aceitar;iio por parte 

das autoridades Mor;ambicanas da nossa proposta de Projecto submetido a Sua 

Excelencia em 31 de Dezembro de 2011. 

Corno V.Excia deve saber, por ter sido solicitado pela equipe designada pelas 

Autoridades Mor;ambicanas, discutimos com o banco Credit Suisse a possibilidade de 

financiamento do Projecto. 

Subsequentemente, uma carta oferta proveniente da Credit Suisse foi enviada ao 

gabinete de V.Excia no dia 27 de Fevereiro de 2012 expressando a vontade da Credit 

Suisse em financiar o Projecto a favor das Autoridades Mor;ambicanas. 

No dia 31 de Agosto de 2012 recebemos uma carta do Ministerio das Finanr;as 

mor;ambicano assinada por S.Excia Manuel Chang comunicando-nos que o Projecto 

tinha sido aprovado pelas Autoridades Mor;ambicanas, solicitava-nos, contudo, que 

estruturassemos um emprestimo concessional com taxas de j uro muito baixas 

(normalmente as quese verificam nas finanr;as de governo para governo). 
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Durante o rnes de Seternbro de 2012, a equipe designada pelas Autoridades 

Mor;:arnbicanas (a "Equipe'7 viajou para Abu Dhabi e rnanteve um encontro corn a 

direc9ifo executiva do banco Credit Suisse com vista robustecer os termos e 

condir;:öes do Projecto. 

No dia 13 de Setembro de 2012, enviamos uma resposta ao Ministro Mo9ambicano 

das Finanr;:as comunicando-lhe que n6s alistamos o banco Credit Suisse como um 

potencial parceiro de financiamento para as Autoridades Mor;:arnbicanas junto corn 

parametros recentemente negociados (extensäo do periodo de grar;:a, redu9äo das 

taxas de Jura para ate 50%). 

Näo houve comunicar;:äo formal desde entäo. No entanto, a Equipe solicitou ao banco 

Credit Suisse, baseado nas suas discussoes com o Ministerio das Finanr;:as, para 

estender o financiamento para um vefculo de titularizar;:äo (SPV) co-detida por v<irias 

instituir;:oes mor;:ambicanas, ao inves de ser sornente o Ministerio das Finanr;:as. 

Credit Suisse aceitou o pedido e enviou uma Folha final de termos "Term sheel' a 
Equipe no dia 13 de Outubro de 2012. 

Corno VExcia deve saber, o nosso maior objectivo e estabelecer urna relar;:äo 

e~trategica - inicialmente na industria de. construr;:äo nava/ - entre a Republica de 

Mor;:ambique e a Privinvest Shipbuilding (Abu Dhabi Mar e uma subsidi<iria da 

Privinvest), que poderiamos tambem expandir para outros sectores de infra

estruturas e sectores estrategicos. 

E evidente que o dinamismo das elementos do Projecto organizados pela Equipe 

Mo9ambicana, o banco Credit Suisse e n6s precisa de ser orientado para a conclusäo 

e fase de execur;:ii.o o mais breve passive/ para evitar constrangimentos de um novo 

anofiscal. 

Pelo lrabalho feito pelas equipes, eslamos confiantes que os documentos do projecto 

podern ser concluidos antes do firn do ano e passarmos para a fase acima 

mencionada de modo a que possarnos desenvolver os nossos investimentos na 

Republica de Mor;:ambique, desde que trabalhemos com empenho e celeridade. 
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A Privinvest Shipbuilding e os executivos da Credil Suisse podem imediatamente 

posicionar-se em Maputo para jinalizar rodos os detalhes remanescentes e a 

documenta9ao do Projecto com a Equipe Mo9ambicana e os quadros do Ministerio 

das Finan9as. 

Uma vez concluidos esses detalhes, terei a honra de viajar para Mofambique e 

reunir-me com autoridades competentes para fechar o Projecto e discutir o caminho 

a seguir para melhor servir a economia mo9ambicana. 

Atenciosamente, 

Jskandar Safa 

Presidente ' ' 

J 63.0 

Com efeito, Manuel Chang defendeu que as condis:öes de credito oferecidas 

pelo Credit Suisse eram praticamente comerciais e como naquele momento o pais ja 

tinha excedido o limite acordado com o Fundo Monetario Internacional para aceitar 

creditos, o financiador devia tornar as condis:öes de credito mais atractivas de modo a 

irem ao encontro dos parämetros de concessionalidade acordados pelo Estado com 

FMI e Banco Mundia!. 

164.0 

Ainda segundo o arguido Manuel Chang, uma das vias possiveis a seguir para 

obter financiamento sem ferir os acordos com FMI e Banco Mundia! e implementar o 

projecto atraves de uma SPV - Special Purpose Vehicle , ou seja, atraves de uma 

entidade do Estado, especialmente criada para implementar o projecto. 

E deste modo que surge a Prolndicus. (fls. 7387 - Vol. XXXI documento do 

Ministro das Finanr;as, datado de 14 de Dezembro de 2012, dirigido a Abu Dhabi Mar 

LCC do Grupo Privinvest) 
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165. 0 

Outrossim, decidiu-se que a entidade responsavel pela implementayäo devia ser 

constituida por empresas ligadas as foryas de defesa e seguran9a ( fls. 73 77 a 73 78 

Vol. XXXI) 

166.0 

Assim, por escritura publica de 21 de Dezembro de 2012, lavrada no Cart6rio 

Notarial Privativo do Ministerio das Finan9as, foi constituida a Proindicus, SA, tendo 

como objecto social, entre outras actividades, a concep9äo, o financiamento, a 

implementa9äo e a gestäo de sistemas integrados de seguran9a aerea, espacial, 

marftima, lacustre, fluvial e terrestre (Fls. 304 a 308 Vol. III do apenso 15/PGR/2015 

e Anexo I - escritura publica da Proindicus, SA) 

167.0 

A Proindicus, SA tem como s6cios as empresas: Gestäo de Investimentos, 

Participa96es e Servi90s, Lda - GIPS (ligada ao SISE) e Monte Binga (ligada ao 

Ministerio da Defesa), com 50% do capital social, cada urna. (fls. 304 a 308, do 

Processo n.0 15/PGR/2016). 

168.0 

No momento da sua constitui9äo era suposto que a Prolndicus, SA integrasse a 

DALO CONSTRU<;ÖES, ligada ao Ministerio do Interior, o que näo aconteceu 

porque a mesma estava em processo de reorganiza9äo e reestruturac;äo legal. (fls. 

7377 e 7378 Vol. XXXI) 

169.0 

Para a prossecu9äo dos seus objectivos, a Profndicus, SA recorreu a 

emprestimo global de USD 622.000.000,00 (seiscentos vinte e dois milhoes de 

d6lares americanos) com garantias do Estado de Mo9ambique emitidas pelo entäo 

Ministro das Finan9as, arguido Manuel Chang junto de Credit Suisse. 

170.0 

0 contrato inicial de financiamento da Proindicus foi rubricado, no dia 28 de 

Fevereiro de 2013, (aproximadamente 2 meses depois da constitui9äo da empresa). 
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171.0 

Subscreveram o contrato, em representa9äo da Proindicus, Eugenio Henrique 

Zitha Matlaba e Antonio Carlos do Rosärio, na qualidade de Presidente do Conselho 

de Administra<;äo e de administrador, respectivamente, e, em representa<;äo do agente 

financiador e do promotor, Credit Suisse, por Surjan Singh (maneging Director) e 

Chris Chapman (Director), no valor de USD 372.000.000 (trezentos setenta e dois 

milhöes de d6lares) (fls. 448 a 55 1, Vol. IV do Processo n.0 15/PGR/2016). 

172.0 

Ern 28 de Fevereiro de 2013, o Ministro das Finan9as Manuel Chang emitiu 

uma garantia para o emprestimo assurnido pela Proindicus no valor total de USD 

372.000.000,00 (trezentos setenta e dois milhöes de d6lares), assegurando 

"irrevogavel e incondicionalmente ... o cumprimento pontual pelo mutuario de todas 

as suas obrigafoes de pagamento ao abrigo das Documentas Financeiros (que seja 

nas datas de pagamento programadas ou reprogramadas, na data de vencimento 

indicada, por vencimento antecipado ou outra forma), de modo que sempre que o 

mututirio niio p~gar qua/quer montante devido e por ele pagtivel ao abrigo das 

Documentas Financeiros, o Garante (Estado/Governo de Mofambique) devera pagar 

o valor, num prazo de tres dias uteis apos o Garante ter recebido um pedido de 

pagamento do Agente do Financiamento ... nos termos de um formulario denominada 

Minuta de Pedido de Pagamento." (fls. 427 a 447 do Vol. IV do Processo 

15/PGR/2016 - versäo em portugues e fls. 144 a 155 Vol. II do mesmo Processo 

15/PGR/2016 -versäo em ingles) 

l 73.0 

Por carta de 8 de Mar<;o de 2013, Ref: 001/CA/PR0/2013, Eugenio Henrique 

Zithä Matlaba, na sua qualidade de Presidente do Conselho de Administra<;äo da 

Proindicus, solicitou ao Banco de Mo<;ambique a Homologa9äo do Acordo de 

Emprestimo, assinalando que o montante do emprestimo deveria ser transferido para o 

Grupo Privinvest. 

174° 

0 Banco de Mo9ambique, por oficio com referencia n.0 

832/DES/SLCDtrBG/2013, de 14 de Ma90 de 2013, subscrito pela Directora Silvina 
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de Abreu, comunicou a Prolndicus a autorizai;ao da contratai;äo do financiamento 

(Documento de Referencia: 2013-03-14 - BoM Letter to Prolndicus - Loan 

Authorization) antecedido do competente despacho do Governador do Banco de 

Mo9ambique e pareceres internos (Documento de Referencia: 2013-03-12 - BoM 

Opinion - Prolndicus Request for Loan Approval). 

175.0 

0 contrato de financiamento inicial de 28 de Fevereiro de 2013 foi 

posteriormente alterado por duas vezes, em 14 de Junho de 2013, aumentando-se o 

valor do emprestimo em USD 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhöes de d6lares 

americanos) e em 17 de Oezembro de 2014, aumentando-se USO 278.000.000 

(duzentos e setenta e oito milhöes de d6lares americanos) permitindo-se, assim, um 

maximo de financiamento de USO 900.000,000 (novecentos milhöes de d6lares 

americanos ). 

176.0 

Os dois contratos de altera9äo beneficiaram, igualmente, de garantias emitidas 

pelo Ministro das Finan9as, Manuel Chang, designadamente, em 14 de Junho de 2013 

para o aumento no valor de USD 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhöes de 

d6lares americanos) mediante solicita9äo do Oirector-Geral do SISE, Greg6rio Leao 

Jose, por carta Ref. 378/A/NE/Gab/DG/ 13, de 10 de Maio de 201 3 e em 17 de 

Dezembro de 2014, para o aumento de USO 278.000.000,00 (duzentos setenta e oito 

milhöes de d6lares americanos) mediante solicita9ao do Director-Geral do SISE, por 

carta Ref. 949/A/ NE/Gab/DG/14, de 13 de Novembro de 2014 (fls. 215 e 216 do 

Processo 15/PGR/2016), (-fls. 421 a 413 do VOL IV, do Processo 15/PGR/2016) (fls. 

293 a 295 do Processo 15/PGR/2016 traduzido no respectivo anexo), (fls. 411 do 

Processo 15/PGR/2016) 

177.0 

Ern 11 de Junho de 2013, por carta Ref: 033/CA/PR0/2013, a Proindicus 

solicitou ao Banco de Mo9ambique a homologa9äo do aumento de USO 250.000.000 

( duzentos e cinquenta milhöes de d6lares) atraves de duas tranches, uma de 100 

milhöes d6lares e outra de 50 milhöes d6lares. Documenta de Referencia: 201 3-06-11 

- Prolndicus Req~est to BoM - Loan Increase Approval. 
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178.0 

Ern 12 de Junho de 2013, o Banco de Moyambique emitiu um parecer 

favoravel sobre o aumento do contrato de emprestimo fazendo referencia a "natureza 

estrategica" do projecto e, por carta Ref 1941/DES/SLCD/tbg/l 3, assinada por 

Silvina de Abreu, de I 3 de Junho de 2013, o Banco de Moyambique informou a 

Prolndicus de que havia aprovado o aumento. Documenta de Referencia: 20 13-06-12 

- BoM Opinion - Prolndicus Request for Loan Increase Approval e Documenta de 

Referencia: 2013-06-13 - BoM Letter to Prolndicus - Loan Increase Authorization 

179.0 

Näo foi disponibilizado o comprovativo de que o Banco de Moyambique 

aprovou a segunda alterayäo, a 17 de Dezembro de 2014, para aumento do 

emprestimo de 622 milhöes de d6lares americanos para 900 milhöes de d6lares 

americanos. 

180.0 

No ämbito da utilizayäo dos valores dos emprestimos, em 18 de Janeiro de 

2013, a Prolndicus assinou um contrato de empreitada com a Privinvest Shipbuilding 

SAL -(empresa contratada) para a constru9äo e fornecimento de "the assets of the 

Exc/usive Economic Zone Monitoring and Protection Solution as a turn-key solution," 

ou seja, "os bens da Solu{:äo de Monitoriza{:iio e Protec{:äo da Zona Economica 

Exc/usiva como solu{:iio chave na miio " pelo pre<;:o total de 366 milhöes d6lares 

americanos. 

18 l.0 

Ern conformidade com este tipo de contrato, a empresa contratada e obrigada a 

fornecer ao cliente um produto completo de acordo com as condi9öes fixadas sem que 

esteja obrigada a fornecer uma factura detalhada com indicayäo dos preyos parcelares 

dos bens e servi90s adquiridos. 

182.0 

Por efeito da estrutura do contrato, a Prolndicus näo tinha conhecimento sobre 

quem ia produzir os bens e serviyos previstos no contrato, nao tinha permissäo para 
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contactar as empresas subcontratadas e näo tinha o direito de auditar as empresas 

subcontratadas. Oado que, como explicado acima, a Empresa Contratada nao era 

obrigada a fornecer quaisquer facturas de suporte no ämbito do contrato, a Proindicus 

receberia muito pouca documenta9äo para comprovar a forma como o seu emprestimo 

estava a ser gasto pela Empresa Contratada. 

183.0 

0 Contrato de Fornecimento da Proindicus foi assinado por Raufo lra, na 

qualidade de Presidente do Conselho de Administra9äo em nome da Proindicus, e por 

Jean Boustany, na qualidade de Administrador, em nome da Empresa Contratada e 

nao foi submetido a fiscaliza9ao do Tribunal Administrativo. 

184.0 

0 contrato de fornecimento previa o pagamento antecipado do montante total do 

contrato, alem de especificar que a garantia seria fomecida pela Abu Dhabi Mar LLC 

("Abu Dhabi Mar") por um valor igual ao valor do contrato. (Documento de 

Referencia: 2013-01-18 - Supply Contract - Privinvest Shipbuilding (Secr;ao II, 

pagina4) fls . 702 a 862 do Processo l 5/PGR/2016, traduzido no respectivo anexo ). 

185.0 

Entre Abri! de 2013 e Junho de 2013, o contrato foi alterado quatro vezes 

atraves de " lnstru9öes de Alteraryäo" que fizeram variar o pre90, a quantidade e as 

especifica9öes <los bens e servi90s a receber pela Proindicus. 0 pre90 total e o ämbito 

do contrato foi aumentado devido a financiamento adicional disponibilizado pelo 

Credit Suisse. 

186.0 

Ern consequencia, o pre90 do contrato inicial de USO 366.000.000,00 

(trezentos sessenta e seis milhöes de d6lares americanos) foi aumentado para USO 

616.000.000,00 (seiscentos e dezasseis milhöes de d6lares americanos), atraves de 

Instruc;öes de Alteraryäo. (fls.863 a 872 e 873 a 883 do Processo 15/PGR/2016 e 

traduzidos em anexos respectivos) 

45 



187.0 

Entre 21 de Man;o de 2013 e 15 de Novembro de 2013, a Profndicus utilizou o 

valor do emprestimo ate USO 622.000.000,00 (seiscentos e vinte e dois milhoes de 

d6lares americanos), conforme a tabela que segue: 

Data de Montante da Taxa de Parcela da Taxa da Montante Remetid 

Utiliza~äo Utiliza~äo (USO) Intermedia~äo Empresa E mpresa a Empresa 

(USO) Contratada Contratada Contratada (USO; 
(USD) (USO) 

2 1/03/2013 372.000.000 6.100.000 365.900.000 38.000.000 327.900.000 

25/06/2013 100.000.000 1.610.000 98.390.000 8.200.000 90.190.000 

14/08/2013 32.000.000 515.200 31.484.800 2.624.000 28.860.800 
. . 

15/11/2013 118.000.000 1.888.000 11 6.112.000 15.599.600 100.512.400 

Total 622.000.000 10.113.200 611.886.800 64.423.600 547.463.200 

188.0 

Durante as negocia9öes, o arguido Antonio do Rosario e Jean Boustany 

acordaram em desencarninhar parte do valor do contrato de fomecimento para 

Mo9ambique atraves da Pro:indicus. 

189.0 

Com efeito, em 18 de Janeiro de 2013 a Empresa Contratada enviou uma carta 

para a Prolndicus na qual afirmava que, "within the spirit of cooperation and 

parrnership" entre as duas empresas, a Empresa Contratada estava irrevogavelmente 

obrigada a fornecer USO 13.000.000,00 (treze milhöes de d6lares americanos) a 
Proindicus. 

190.0 

A carta, assinada por Jean Boustany em nome da Empresa Contratada, foi 

enviada na mesma data da assinatura do Contrato de Fornecimento da Prolndicus. 

191.0 

A carta nao especificava a finalidade da transferencia dos fundos, mas afirmava 

que "Privinvest Shipbuilding SAL is confident that ils partnership l-vith Prolndicus SA 

will lead to more ventures which will in the future make up for this contribution. ", ou 
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seja, a Privinvest esta confiante de que a parceria com a Prolnducus conduzira a 

outros neg6cios que no futuro compensaräo esta contribui9äo. 

192.0 

A analise dos registos bancarios confirma que em 25 de Mar90 de 2013, 

quatro dias ap6s o primeiro pagamento a Empresa Contratada, foi recebida na conta 

bancaria detida · pela Proindicus no Banco Comercial e de Investimentos em 

Moyambique, a quantia de USO 12.999.958,00 (doze milhoes, novecentos noventa e 

nove mil, novecentos cinquenta e oito d61ares americanos), proveniente de uma conta 

bancaria nos Emirados Arabes Unidos, detida pelo Grupo Privinvest. 

193.0 

Este valor foi usado essencialmente para aquisic;;äo de viaturas na empresa 

Entreposto de Moyambique, pagamento de salarios entre outras despesas. 

194.0 

Por Decreto n. 0 91/2013, de 31 de Dezembro, o Conselho de Ministros criou o 

Sistema Integrado de Monitoria e de Protec9äo (SIMP) com vista a assegurar a partir 

de observayäo, a obtenyäo de informa9äo fiavel e em tempo real que permita a pronta 

intervenyäo das Fon;,as de Defesa e Seguran9a (FDS) com vista a defesa da soberania 

nacional, a manuten9äo da lei e ordern bem como a protec9äo de pessoas, recursos e 

activos econ6micos. 

195.0 

0 SIMP integra um conjunto composto por varios niveis de monitoria e de 

protecyäo, constituidos por uma solu9äo tecnol6gica, satelites de observa9äo, radares, 

viaturas, lanchas de intercepyäo, barcos de patrulha e aeronaves tripuladas e näo 

tripuladas. 

196.0 

Por Resolu9äo n.0 7/2014, de 26 de Fevereiro, o Conselho de Ministros 

autorizou a negociayäo para a implementa9äo do Sistema lntegrado de Monitoria e de 

Protec9äo, na forma de Parceria Publico-Privada, para, em regime de concessäo levar 
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a cabo ac9öes referentes ao projecto de instala9äo, explorac;äo e manutenc;:ao do 

referido sistema. 

197.0 

Ainda por esta Resoluc;äo, o Conselho de Ministros autorizou os Ministros que 

superintendem as areas da Defesa Nacional, do Interior e das Financ;as a constituirem 

wna Equipa Tecnica para negociar os termos da concessäo a ser estabelecida pelo 

Governo da Republica de Moc;ambique e a sociedade concessionaria, bem como a 

celebrar o respectivo contrato em nome e representac;äo do Governo da Republica de 

Moc,:ambique. 

198.0 

Na sequencia do Decreto e da Resoluc;äo acima mencionados, em 17 de 

Fevereiro de 2014, o Governo de Moc;ambique, representado pelos senhores Filipe 

Jacinto Nyusi, Ministro da Defesa Nacional, Alberto Ricardo Mondlane, Ministro do 

Interior e Manuel Chang, Ministro das Financ;as, celebrou com a Proindicus, SA, 

representado pelos senhores Eugenio Henrique Zitha Matlaba e Antonio Carlos do 

Rosario, nas qualidades de Presidente do Conselho de Administra9äo e Administrador 

Executivo, respectivamente o contrato de concessäo do SIMP, visado pelo Tribunal 

Administrativo etn 17 de Novembro de 2014. (fls. 706 a 739 Yol. V). 

199.0 

Para a eficacia do diploma legal que aprovou o SIMP impunha-se a publica9äo 

do mesmo o que näo ocorreu. (ai1igo 23 da Lei n. 0 15/2011 , 10 de Agosto). 

G - Contexto da cria1räo da EMATUM, SA 

200.0 

__ A Empre~;a Moc,:~mbicana de Atum, SA -EMA TUM, foi constitufda por 

escritura publica de 2 de Agosto de 2013, lavrada no Cart6rio otarial Privativo do 

Ministerio das Financ,:as tendo como objecto principal actividade pesqueira do atum e 

de outros recursos pesqueiros incluindo a pesca, recepc;äo, processamento, 
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armazenamento, manuseamento, tränsito, comercializa9äo, importa9äo e exporta9äo 

desses proclutos (fls. 450 a 4 70 Vol. III). 

20 1.0 

Esta empresa tem como s6cios o Instituto de Gestäo das Participa9öes do Estado 

- IGEPE, com 34% do capital social, Empresa Mo9ambicana de Pesca SA -

EMOPESCA, com 33% do capital social e Gestäo de Investimentos, Participa9öes e 

Servic;os Lda. - GIPS, com 33% do capital social (fls. 15 a 18 Vol. I). 

202.0 

Com a EMATUM previa-se a aquisi9äo de capacidade para desenvolver uma 

industria pesqueira intema e auto-sustentavel em Mo9ambique, incluindo o 

fomecimento de uma frota de embarca9öes modemas, equipamento, servic;os de 

formac;äo associados, licenc;a de propriedade intelectual e transferencia de tecnologia. 

203.0 

De acordo com o estudo de viabilidade "Mozambique Fishing Feasibility 

Study," elaborado sob conduc;äo do arguido Ant6nio Carlos do Rosario em Julho de 

2013, a EMATUM deveria gerar receitas operacionais estimadas em 224. milhöes 

USD ate Dezembro de 20 l 6, o que, ap6s custos operacionais de 32, 1 milhöes USD, 

deixaria um "cashjlow available for debt service" de 192 milhöes USD. (fls. 639 a 

657- traduzido no Anexo XXIX). 

204.0 

Tanto no objecto social como no estudo de viabilidade e diversa 

documentac;äo relativa a esta empresa, näo se faz qualquer alusäo a aspectos inerentes 

a defesa e seguranc;a do Estado. 

205.0 

Entretanto, para poder obter o financiamento desta empresa os co-arguidos 

Greg6rio Leäo Jose, Ant6nio Carlos do Rosario e Manuel Chang, trataram-na como se 

visasse a seguranc;a do Estado, em particular, a implementac;äo do Projecto de 

Protecc;äo da Zona Econ6mica Exclusiva. 
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206.0 

Com excepyäo do pr6prio arguido Greg6rio Leäo Jose, todos os outros 

membros do Comando Conjunto de Defes.a e Seguran(i:a onde foi decidida a criac;:.ao 

da empresa Proindicus referem de forma categ6rica desconhecerem a motivac;:.ao da 

criac;äo da empresa EMA TUM (bem como da empresa MAM). 

207.0 

A criac;:.äo daquela empresa nunca foi discutida naquele förum e nao percebem 

em que medida se diz que a criac;:.äo destas duas empresas (EMA TUM e MAM) esta 

ligada a defesa e seguranc;a do Estado. (fls. 4743 a 4747 e 4790 Vol. XXI). 

208.0 

Para o desenvolvimento das suas actividades, a EMA TUM recorreu a um 

emprestimo cujo contrato foi outorgado, em 30 de Agosto de 2013, por Ant6nio 

Carlos do Rosario, na qualidade de Presidente do Conselho de Administra9äo e 

Henrique Alvaro Cepeda Gamito, na qualidade de Director Executivo da EMATUM, 

por um lado e por Surjan Singh, Chris Chapman e Madthav Pathki, em nome do 

Credit Suisse International e do Credit Suisse AG, com um limite maximo de USD 

850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhöes de d6lares americanos), com o prazo 

de vencimento de sete anos, a contar da sua primeira utilizac;:.ä.o (fls. 173 a 223 Vol. II, 

e fls. 327 a 428 Vol. Ill) . 

209.0 

0 Emprestimo em causa foi distribuido como notas sindicadas atraves de uma 

entidade holandesa, a Mozambique EMATUM Finance 2020 B. V O montante total do 

ernprestimo foi utilizado em duas tranches: a primeira tranche, de USD 

500.000.000,00 (quinhentos rnilhöes de d6lares americanos) que foi angariada pelo 

Credit Suisse; e a segunda tranche, USD 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta 

milhöes de d6laies americanos) que foi angariada pelo VTB Capital (Documenta de 

Referencia: 2013-09-11 - Mozambique - Offering Circular_Memorando lnformativo, 

Relat6rio da Kroll). 
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210.0 

A finalidade do Contrato de Emprestimo da EMA TUM era financiar a 

aquisir;ao de infraestruturas de pesca, constitufdas por 27 embarcar;oes, um centro de 

operar;öes e formar;ao relacionada, bem como o financiamento de "efeitos societarios 

gerais " da EMATUM. (Documento de Referencia: 2013-08-30 EMATUM - Facility 

Agreement - EN pagina 16 e 2 1 ). 

2 11.0 

0 arguido Greg6rio Jose Leäo, na sua qualidade de Director-Geral do SISE 

produziu e rerneteu ao Ministro da Finan9as a carta Ref: 694/A/NE/Gab/DG/ 13, de 16 

de Agosto de 2013, solicitando a emissäo de uma garantia no valor de USD 

850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhöes de d6lares americanos) a favor do 

credito contraido pela EMA TUM. 

2 12.0 

0 documento ern causa refere que: 

"Com vista a (azer {ace aos crescentes e sofisticados desafios a seguranca 

nacional. o Servico de lnformacöes e Seguranca do Estado (SJSE) atraves da 

empresa GIPS. o Instituto de Gestcio das Participacöes do Estado (!GEPE) e o 

Ministerio das Pescas, atraves da EMOPESCA. criaram a Empresa Mocambicana de 

Atum (EMATUM) vocacionada a pesca e venda do Atum (o sublinhado e nosso). Para 

o efeilo, a empresa pretende contrair um emprestimo de oitocentos e cinquenta 

milhöes de d6lares americanos (US$ 850.000.000,00) para pagar pelo equipamento e 

servir;os necessarios, mediante garantia passada por Vossa Excelencia. Neste 

contexto, vimos, por este meio solicitar a Vossa Excelencia a concessao da respectiva 

garantia, nos termos dos documentos em anexo, bem como a isenr;äo do imposto de 

selo sobre o valor do emprestimo ". 

213.0
. 

No dia 30 de Agosto de 2013, o arguido Manuel Chang emitiu a garantia no 

valor total de USD 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhöes de d61ares 
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americanos) do emprestimo da EMATUM junto da Credit Suisse (fls. 224 a 24 l Vol. 

II). 

214.0 

A Garantia emitida pelo arguido Manuel Chang a pedido do arguido Greg6rio 

Leäo Jose näo refere o montante do contrato de emprestimo, sua finalidade nem 

quaisquer outros detalhes do contrato. 

215.0 

A Garantia do Governo para o emprestimo da EMATUM e muito semelhante, 

em termos de conteudo, a Garantia do Govemo para o emprestimo da Proindicus. 

Contudo, os compromissos ao abrigo da Ga.rantia do Governo para EMA TUM näo 

obrigam esta empresa a fornecer ao Credit Suisse c6pia de documentos de presta9äo 

de informa9äo elaborados nos termos dos acordos de apoio financeiro com o FMI. 

Entretanto, nao se identifica a razao para as diferen9as nos requisitos de informa9äo 

entre os dois contratos. 

216.0 

Ern 16 de Agosto de 2013, mesma data em que foi solicitada a garantia do 

governo, atraves de uma carta subscrita por Antonio Carlos do Rosario e Henrique 

Alvaro Cepeda Oamito, a EMA TUM solicitou a aprova9ao do Banco de Moc;:ambique 

para o Contrato de Emprestimo da EMATUM no valor de USO 850.000.000,00 

(oitocentos e cinquenta milhöes de d6lares arnericanos). 

217.0 

A carta de solicita9äo indicava que seriarn transferidos directarnente para a 

Empresa Contratada USO 785,4 milhöes de d6lares. (Documento de Referencia: 

2013-08-16 - EMATUM Request to BoM - Loan Approval). 

218.0 

Por oficio subscrito pela Directora Silvina de Abreu Ref. 

2526/DES/SLCD/TBG/2013, de 21 de Agosto de 2013, o Banco de Mo9ambique 

comunicou a EMATUM a autoriza9äo da contrata9äo do financiamento (Documenta 
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de Referencia: 2013-08-21 - BoM Letter to EMATUM - Loan Authorization) 

antecedido de competente despacho do Governador do Banco de Mo9ambique e 

pareceres internos (Documenta de Referencia: 2013-08-21 - BoM Opinion -

EMA TUM Request for Loan Approval). 

219.0 

A utiliza9äo do montante do credito, incluindo as taxas bancarias retidas como 

Taxas de lntermedia9äo, a Parcela da Empresa Contratada disponivel, a Taxa da 

Empresa Contratada e o montante efectivamente pago a Empresa Contratada 

descreve-se da seguinte forma: 

Data de Montante da Taxas de Parcela da Taxas da Remetido a 
Utiliza9äo Utiliza9äo lntermedia9ä Empresa Empresa Empresa 

(USO) o (USO) Contratada Contratad Contratada 

(USO) a (USO) (USD) 

05/09/201 500.000.000 8.100.000 492.000.000 45.000.00 446.900.00 

3 0 0 

30/09/201 350.000.000 5.600.000 344.300.000 31.500.00 312.900.00 

3 0 0 

Total 850.000.000 13.700.000 836.300.000 76.500.00 759.800.00 

0 0 

220.0 

No ämbito da utiliza9äo do valor do emprestimo, em 2 de Agosto de 2013, a 

EMATUM, representada pelo Presidente do Conselho de Administra9ao, Antonio 

Carlos do Rosario e pelo Oirector Executivo Henrique Alvaro Cepeda Gamito, 

celebrou um contrato de fomecimento de 785,4 milhöes USO com a Abu Dhabi Mar 

LLC, representada por Naji Allam, na qualidade de Director Financeiro da Empresa 

Contratada, para a constru9äo e fornecimento de vinte e quatro embarca9öes de pesca, 

tres embarca9öes Ocean Eagle, equipamento para um Centro de Coordenac;äo das 

Opera9öes em Terra, forma9äo, propriedade intelectual e assistencia para permitir a 
empresa a constru9äo das embarca9öes encomendadas no futuro, sobressalentes e 

formac;:äo, no valor de USO 785,4 milhöes (fls. 429 a 440 Yol. III). 
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221.0 

Ern 26 de Setembro de 2013, a Abu Dhabi Mar LLC e a EMATUM 

concordaram, nurn documento de uma pagina, em aumentar o prec;o total do contrato 

de fornecimento em 51 milhöes de d6lares americanos, para 836,4 milhöes de d61ares 

americanos. 

222.0 

A altera9äo do Contrato de Fornecimento da EMATUM näo especificava 

quaisquer altera9öes do ämbito, fomecimento ou termos do contrato original. 

(Documenta de Referencia: 2013-09-26 - Abu Dhabi Mar Letter - Confirmation 

Payment and Loan Increase Notice). 

223.0 

Conforme o contrato, foram fornecidos os bens aos pre90s indicados no seguinte 

quadro, de acordo com a factura global fornecida no processo da auditoria: 

Nr Descri9äo Quantidades Prec;:o Unitario Prec;o total 

(USO) (USD) 

01 Palangreiro 21 22.302.000,00 468.342.000,00 

02 Arrastoes 3 22.302.000,00 66.906.000,00 

03 Trimarans/ocean Eagle 3 73 .410.000,00 220.230.000,00 

04 Centro de equipamento 1 Näo indicado 80.822.000,00 

05 Propriedade intelectual 1 Näo indicado 

06 Pecas sobressalentes 1 Näo indicado 

07 Forma9äo 1 Näo indicado 

08 Total 836.300.000,00 

224.0 

Da verificac;äo feita certificou-se a existencia dos bens fornecidos no ämbito do 

Contrato de Fomecimento da EMATUM, e confirrnou-se a existencia de vinte e urna 

embarcac;:öes de pesca Palangreiro, tres Arrastöes, em Maputo e tres embarcac;:öes 

Ocean Eagle, em Pemba (fls.297 a 304 Anexo 10 do Relat6rio da Kroll). 
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225.0 

· Näo se constatou a existencia de um local reservado para o Centro de 

Coordenai;:äo das Opera<;:öes em Terra, nem do equipamento para o centro. 

226.0 

Conforme a Privinvest, este equipamento havia sido entregue, porem, a 

instalai;:äo e o comissionamento do equipamento näo haviam ocorrido devido a falha 

por parte do arguido Antonio Carlos do Rosario na qualidade de Presidente do 

Conselho de Administrai;:äo em providenciar um local para o Centro de Coordenai;:äo, 

ou em fornecer o pessoal para receber formai;:äo adequada. 

227.0 

Todas as embarca<;:öes adquiridas pela EMA TUM foram consideradas inaptas 

para a pratica da pesca pela Direc<;:äo dos Servi9os de Administra<;:äo e Seguran<;:a 

Maritima do Institute Nacional da Marinha - INAMAR, pois, careciam de trabalhos 

de adequa9äo, condi9äo indispensavel para a emissäo dos respectivos certificados de 

navegabilidade (fls. 1693 a 1696; fls. 1697 a 1700 e fls. 1704 a 1715 Vol. VIII 

Relat6rios das inspec9öes das embarca9öes; fls. 1723 a 1929 Vol. IX Relat6rio d 

Institute de Inspec9äo do Pescado, fls. 1934 a 2057 - Relat6rio das inspec<;:öes das 

embarca9öes produzido pela INAMAR). 

228.0 

Constatou-se ainda das embarca9öes recebidas que os 3 arrastöes, em termos 

praticos, näo eram viaveis para os objectivos pre estabelecidos devido aos altos custos 

de sua operacionalizaryäo e escassez da isca nas aguas mo9ambicanas. (fls. 571 Vol. 

IV) 

229.0 

A inviabilidade da EMA TUM tem ainda a ver com os altos custos dos seguros, 

pois, eram cerca de USD 44.000,00 (quarenta e quatro mil d6lares americanos) por 

trimestre por cada embarca<;:äo, alem dos custos inerentes a atraca<;:äo dos mesmos no 

porto comercial que era de USD 258,00 ( duzentos e cinquenta e oito dolares 

americanos) diarios por cada barco. 
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230.0 

A isto tudo adiciona-se a falta de infra-estruturas adequadas a actividade 

principal da empresa e falta de pessoal tecnico capacitado para este modelo de pesca 

(fls. 568 a 573 Vol. IV). 

231.0 

Os valores atribuidos as embarca9öes da EMA TUM säo visivelmente bastante 

altos, acima de USO 20.000.000,00 (vinte milhöes de d6lares americanos) por cada 

embarca9äo contra cerca de USO 5.000.000,00 que poderiam custar (fls. 4858 Val. 

XXI). 

232.0 

0 Grupo Privinvest transferiu USO 4.200.000,00 (quatro milhöes e duzentos mil 

d6lares americanos) para EMATUM sem qualquer fundamento nos termos do 

contrato, valor gasto essencialmente para o pagamento de salarios. 

233.0 

Os contratos de fornecimento e de financiamento celebrados pela EMA TUM 

com a Abu Dhabi Mar LLC e Credit Suisse International, respectivamente, foram 

negociados pessoalmente pelo co-arguido Antonio Carlos do Rosario com os 

representantes do Grupo Privinvest e do Credit suisse, antes inclusive, da constitui9ao 

da pr6pria EMA TUM. 

234.0 

Nessa altura, os representantes da EMOPESCA e do IGEPE, dois dos s6cios da 

EMA TUM näo sabiam das negocia9öes nem mesmo que esta empresa ia ser 

constituida, ou seja os representantes da EMOPESCA e do IGEPE foram convidados 

a subscrever o capital da EMATUM, em representa9äo das suas empresas quando 

tudo ja tina sido negociado combinado e encaminhado pelos arguidos (fls. 4853 a 

4859, 4860 a 4865 e 4866 a 4871 Vol. XXI). 
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H. Contexto da criaräo da MAM, SA e respectivo jinanciame11to 

235.0 

A Mozambique Assets Management, SA. - MAM, foi constituida por escritura 

publica de 3 de Abril de 2014, lavrada no Cart6rio No.tarial Privati vo do Ministerio 

das Finarn;as tendo como objecto principal a presta<;ao de servic;:os multiformes na 

area petrolifera, mineira, naval, portuaria e ferro-portuaria, incluindo hidrocarbonetos, 

a explorac;:äo, representac;:äo, comercializa9äo, agenciamento e importac;:äo (fls. 397 a 

400 Vol. Ill do Processo apenso 15/PGR/2016 e Anexo III) 

236.0 

Os s6cios da MAM, SA säo: Gestäo de Investimentos, Participa9öes e Servic;:os 

Lda. - GIPS, com 98% do capital social, Proindicus, SA, com 1 % do capital social e 

EMATUM, SA., com 1 % do capital social (fls. 397 a 400, do Processo n.0 

l 5/PGR/2016). 

237.0 

Os estatutos e o estudo de viabilidade desta empresa, tal como acontece com a 

EMA TUM näo fazem qualquer menc;:äo a materia relativa a defesa e seguranc;:a do 

Estado. 

238.0 

Por via da MAM previa-se a aquisi9äo de infra-estruturas e instalac;:öes 

necessarias para permitir a Moc;:ambique oferecer servic;:os fixos e m6veis de 

manuten9äo e reparac;:äo as embarcac;öes da Prolndicus e da EMATUM; bem como 

embarcac;:oes utilizadas no ämbito da industria petrolifera e de gas de Mo<;ambique. 

239.0 

0 Projecto da MAM "incluia tambem o licenciamento de direitos de propriedade 

i~tel~c~ual, apoi~do pela transferencia <!e tecnologia a MAM, para permitir a 

montagem e venda das embarcaroes do Governo a terceiros, em M0<;ambique e em 

todo o mundo." 
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240.0 

0 Plano de Actividade da MAM referia que a empresa esperava gerar receitas 

operacionais de 63,7 milhöes de d6lares no final do Ano 1, sendo que, ap6s ser 

deduzido o pagamento de juros no valor de 48,6 milhöes de d6lares, "o fluxo de caixa 

disponivel para servis;o da divida" seria de 15,9 milhöes de d6lares americanos (fls. 

607 a 638 Vol. IV, com tradw;äo no Anexo XVIII). 

241.0 

Ern 20 de Maio de 2014, a MAM e o VTB Capital celebraram um contrato de 

emprestimo com um limite maximo de 540 milhöes d6lares americanos com a 

intervens;äo da Palomar e da pr6pria VTB Capital ambos como promotores do 

emprestimo. 

242.0 

Subscreveram o contrato, em representas;äo da MAM Antonio Carlos de Rosario, 

na qualidade de Presidente do Conselho de Administras;äo e Raufo Ismael Irä, na 

qualidade de administrador e Makram Abboud e Cicely Leemhuis, em representas;äo 

do mutuante do promotor VTB CAPIT AL PLC e Markus Kroll em representa9äo do 

promotor Palomar Capital Advisors LTD. (tls. 323 a 382 Vol. Il1 do Apenso 

l 5/PGR/2016) 

243. 0 

0 contrato de emprestimo designava a Privinvest Shipbuilding Investments como 

"Empresa Contratada" e determinava que o VTB Capital deveria aplicar a totalidade 

dos montantes ao abrigo do contrato de emprestimo directamente a favor da Empresa 

Contratada. 

244.0 

A amortiza9äo do capital do emprestimo era devida em quatro tranches anuais de 

igual valor, com inicio dois anos depois da primeira utilizas;äo do emprestimo. A taxa 

de juro do emprestimo foi fixada em LIBOR acrescida de 7%, sendo que os 

pagamentos de juros teriam inicio doze meses ap6s a primeira utiliza9äo do 

emprestimo 
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Detalhes Taxas (USD) Mootante (USD) 

Total utilizado do emprestimo da VTB Capital 535.000.000 

Taxas de lntermediai;äo a pagar pela MAM ao VTB Capital (35.000.000) 

Total dos pagamentos a Privinvest Investments 500.000.000 

245.0 

Ern 25 de Abril de 2014, por oficio 340/A/NE/Gab/DG/2014 o Director Gera! 

do SISE, o arguido Greg6rio Leäo Jose, solicitou a emissäo de uma garantia do 

Governo no valor de USD 750.000.000 (setecentos e cinquenta milhöes de d6lares 

americanos) para o Contrato de Emprestimo da MAM, apesar do respectivo Contrato 

de Emprestimo assinado estabelecer um limite maximo de USD 540.000.000 

(quinhentos e quarenta milhöes de d61ares americanos) e a garantia a emitir era a 

favor da Palomar, (instituic;ao responsavel pela mobilizac;äo dos fundos) e näo foi 

fornecida a explicac;äo para estes dois factos (fls.518 a 519 Vol. IV do Apenso 

I 5/PGR/2016). 

246.0 

Neste documenta, o Director-Geral do SISE escreve que: 

Com vista a fazer face aos crescentes e soflsticados desaflos a seguram;a 

nacional, o Ministerio da Defesa Nacional, atraves da Empresa Monte Binga, e o 

Servi90 de lnforma9oes e Seguranr;a do Estado (SISE), atraves da Empresa GIPS, 

criaram a empresa Prolndicus SA, a quem foi atribuida a responsabilidade de Gerir 

o Sistema Integrado de Monitoria e Profecr;äo (S!MP), que requer o emprego de 

diversos meios tecnicos e navais. 

Tomando em considerar;iio que os meios ja comer;aram a chegar a Mor;ambique 

e ja estäo a ser operados pelos ramos das Forcas de Defesa e Seguranr;a (FDS) 

competentes, sentimos necessidade de acelerar o processo de estabelecimento de 

estaleiros navais modernos na cidade de Pemba e Maputo bem como de cria9iio de 
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condiföes infra-estruturais, ao /ongo da costa maritima moqambicana, para prestar 

apoio e manutem;äo dos meios e equipamentos das FDS. 

Neste sentido, vimos, por este meio, solicitar a Vossa Excelencia a concesso.o de 

uma garantia a favor da Palomar Capital Advisors para a mobiliza9iio de 

financiamento, no montante maximo de setecentos e cinquema milhöes de d6lares 

americanos (US$ 750,000,000.00), para o Projecto a ser implementado pela nossa 

empresa denominada Mozambique Assel Management (MAM) SA, nos termos dos 

documentos em anexo. 

247.0 

Ern 30 de Abri! de 2014, (fls. 514 a 515 Vol. IV) a Directora Nacional do 

Tesouro, Maria Isaltina Lucas emitiu um parecer com o seguinte teor: 

" 

1. Atraves do oficio n° 340/AJNE/Gab/ 14, de 25 de Abri/, o Exmo. Senhor 

Director Gera! do SISE solicita a emisstio de uma garantia, no valor de USD 

750.0 milhöes, a favor da Palomar Capital Advisors, institui9tio que ira 

mobilizar fundos para a empresa MAM, SA, cujos accionistas siio a GIPS com 

98%, EMATUM e PROJNDJCUS com 1% cada uma. 

2. Sobre a inform0<;0.o elaborada sobre este assunto, recaiu o despacho de 28 de 

Abri! de Sua Excelencia o Ministro das Finam;as, recomendando que fossem 

exp/oradas outras formas de financiamento que näo tenham impacto sobre a 

divida publica. 

3. Na sequencia do despacho acima, a signataria manteve um encontro com os 

- -Srs. Jean (PALOMAR) e Antonio do Rosario (Director Nacional no SISE) -

proponentes, de onde resultou o seguinte: 

a. Os proponentes informaram que dos contactos efectuados Junta do 

financiador, niio se vislumbra outra solu9tio que niio passe pela emissiio de 

uma garantia do Estado. 

b. Na perspectiva de garantir a confidencialidade requerida, foi retirado o 

financiamento que deveria ser em meticais, passando assim o valor para USD 
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515. 0 milhoes (quinhentos e quinze milhoes de d6lares americanos), com 

recurso a uma (Unica instituir;äo (VTB Capital). 

c. Foi informado aos proponemes que, dado que a mobilizat;äo do 

financiamento escaria alem do limite para emissäo de garantias aprovado 

pela Lei Orr;amental e do /imite de endividamento acordado com o FM/, 

haveria necessidade de se obter as devidas autorizar;oes. Sobre o assunto, o 

Director Nacional no SISE informou que lratando-se de . assunto ligado a 

seguranr;a do Estado e de caracter estritamente confidencial, näo era 

recomendavel a partilha de informar;äo colocando-se a mesma questiio 

relativamente ao Tribunal Adminislrativo. 

Antilise e Parecer 

1. Analisado o estudo de viabilidade, constata-se que estäo previstas receitas 

brutas suficientes para garantir o pagamento da divida e supartar todas os 

custas operacionais da empresa, incluindo o pagamento das juros das 

primeiros anos. Sobre as condir;öes de financiamento, referir que a taxa de 

juro e indexada a L/BOR, acrescido de uma margem de 7. 0%; o periodo de 

maturidade e de 5 anos, incluinda 2 anos de grar;a. 

2. Assim, (i) sendo a pedido apresenrado pef o Director Gera/ do SJSE; (ii) 

tratando-se de um prajecto que visa garantir a sustentabilidade dos prajectos 

ja existentes, bem como permitir que se evite a saida de divisas do pai s para a 

manutenr;äo das embarcar;oes anleriormente adquiridas; (iii) havendo 

informar;ao que se trata de um projecto igualmente ligado a soberania do pais 

e, (iv) considerando que o estudo de viabilidade mastra suslenlabilidade 

financeira do projecto, proponho a emissiio da garantia solicitada. " 

248.0 

No parecer em referencia consta um despacho escrito a mäo, no campo 

"Despacho", proferido pelo Ministro das Finarn;:as Manuel Chang aprovando a 

emissäo da garantia no valor de 515 milhöes de d6lares (fls. 514/5 Vol. IV). 
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249.0 

Entretanto, no dia 20 de Maio de 2014, o Ministro das Financ;as emitiu uma 

garantia do Governo no valor de USD 540.000.000,00 (quinhentos quarenta milhöes 

de d6lares americanos), ou seja, USD 25.000.000,00 (vinte e cinco milhöes de d6lares 

americanos) a mais do que o valor indicado no parecer (Documenta de Referencia: 

2014-05-20- MAM Gov Guarantee, fls. 383 a 395 do Processo 15/PGR/2016). 

250.0 

A Garanfia do Governo para MAM refere-se ao emprestimo concedido pelo 

VTB Capital a MAM, e indica que a Republica de Mo9ambique concordou em ser 

garante do emprestimo mas näo refere o montante do emprestimo, a finalidade do 

emprestimo ou quaisquer outros detalhes do contrato de emprestimo. Contudo, o 

contrato de emprestimo na mesma data assinado pela MAM com o VTB Capital era 

para um montante maximo de USD 540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhöes 

de d6lares americanos). 

251.0 

~o dia 20 de Maio de 2014, o mesmo dia em que a garantia do Governo foi 

assinada, no lugar dos representantes da MAM, o pr6prio Ministro das Finan9as, por 

Oficio n.0 -410 IGMIMF/2014 solicitou ao Banco de Mo9ambique a aprova9äo do 

Contrato de Emprestimo da MAM, afirmando que "O Governo de Mo~ambique 

pretende criar as condü;öes de infra-estruturas para assistencia e manuteni;iio dos 

meios e equipamento das Fori;as de Segurani;a. ". 

252.0 

Note-se que para os casos da Prof ndicus e da EMA TUM foram as pr6prias 

empresas a solicitar a aprova9äo e näo o Ministerio das Finan9as. (Documenta de 

Referencia: 2014-05-20 - MoF Request to BoM - MAM Loan Approval ) 

253.0 

Na mesma data, por Oficio 1119/DES/SLCD/pam/2014 o Banco de Mo9ambique 

comunicou ao Presidente do Conselho de Administra9äo da MAM que o pedido de 

autoriza9äo para a contrata9äo de emprestimo externo junto da VTB CAPIT AL PLC, 

no valor maximo de USD 540 milhöes, tinha sido autorizado a taxa de juro libor 
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acrescida de margem de 7%. (Documento de Referencia: 2014-05-20 - BoM Letter to 

MAM - Loan Authorization). 

254.0 

No ambito de utiliza9äo do valor do emprestimo, em 1 de Maio de 2014, a 

MAM, SA representada por Antonio Carlos do Rosario e Raufo Ismael lra e a 

Privinvest Shipbuilding Investments LLC, localizadas em Abu Dhabi, representada 

por Jean Boustany celebraram um contrato no valor de USD 500.000.000,00 

(quinhentos mi lhöes de d6lares americanos) para o fomecimento dos seguintes bens e 

serviyos: 

• Constru9äo e equipamento de um estaleiro em Pemba; 

• Construr;äo de dezoito embarca9öes Interceptor DVl 5; 

• Renova9äo de duas instala1yöes existentesi em Maputo e na Beira, para 

prestar;äo de servir;os de manutern;äo e revisäo das embarca9öes da Prolndicus 

e da EMA TUM, bem como de embarca9öes petroliferas e de gas; 

• Gestäo do Estaleiro de Pemba e das instalar;öes em Maputo e na Beira, durante 

um prazo de dois anos; 

• Transferencia das licen9as de propriedade intelectual e tecnologia para 

permitir a constru9äo das embarcar;öes Interceptor DY15, Interceptor HSI32 e 

Interceptor WP 18. 0 contrato tambem determinava a transferencia da 

propriedade intelectual das embarca9öes de pesca e das embarca9öes Ocean 

Eagle, da EMATUM para a MAM (sem quaisquer pagamentos a Empresa 

Contratada); 

• Fornecimento de um Navio de Dupla Finalidade e respectiva tripula9äo, por 

um prazo de dois anos; e 

• Formar;äo de pessoal local, no sentido de permitir que realizassem, no futuro, 

os servir;os de manutenr;äo e constru9äo. 

255.0 

Ern 22 de Dezembro de 2014, a MAM e a Empresa Contratada concordaram em 

alterar o contrato de fornecimento para reflectir os continuos desafios enfrentados 

pela Empresa Contratada em rela9äo ao cumprimento do projecto em Mo<yambique. 0 

Contrato de Fomecimento Alterado reviu o ambito do fornecimento para incluir: 
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• Equipamento de duas bases de manuten9äo e servi90s, loca1izadas em Pemba e 

no Maputo; 

• Actualiza9äo de uma das bases para permitir "actividades de trabalhos basicos 

de a90 e montagem de embarca9öes;" 

• Fomecimento de um Navio de Dupla Finalidade, o "African Storm," e 

respecti a tripula9äo, por um prazo de dois anos, sendo que, no final do prazo, 

o navio seria vendido a MAM por USO 1.000.000,00 (um milhäo de dolares 

americanos); 

• Montagem do Institute Maritimo de Mo9ambique (instala9öes de forma9äo ), a 

ser localizado em duas instala9öes existentes, da Escola Naval de Pemba e da 

Escola Nautica de Maputo; 

• Fomecimento de forma9äo no Institute Maritime de Mo9ambique para 

manuten9äo e opera9äo das embarcar,;öes fornecidas a EMA TUM e a MAM; e 

• Transferencia de licenc;:as de propriedade intelectual e tecnologia, conforme 

estabelecido no Contrato de Fornecimento Original da MAM. 

256°. 

0 Contrato de Fornecimento Alterado da MAM requena apenas que a 

Empresa Contratada fomecesse uma factura, pelo pre<;o total do contrato, näo a 

obrigando a fornecer facturas detalhadas com o pre90 de cada bem ou servi90 

prestado. 

257.0 

Ern sintese, a utiliza9äo do valor do emprestimo esta disposto da seguinte maneira: 

Data Montante da Taxas Bancarias (USD) Total Pago a Empresa 

Utiliza~äo (USD) Contratada (USD) 

23/05/2014 435.000.000,00 28.457 .944,00 406.542.056,00 

11/06/2014 100.000.000,00 6.542.056,00 93.457.944,00 

Total 535.000.000,00 35.000.000,00 500.000.000,00 

258.0 

Da verifica9äo feita, certificou-se que o Estaleiro de Pemba esta equipado. 
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259.0 

Confirmou-se a existencia do African Storm, um navio de dupla finalidade, 

em Pemba. V isitou-se as instalac;:öes da Escola Naval de Pemba que estavam 

concluidas e decorria formac;:äo relativa as embarca9öes pela Spectre, uma cmpresa 

sueca. 

260.0 

De acordo com a Empresa Contratada, a fo rmac;:äo planeada sofreu atrasos 

consideraveis devido a falha do arguido Antonio Carlos de Rosario, na sua qualidade 

de Presidente do Conselho de Administrac;:äo da MAM em fornecer candidatos aptos 

(Documento 2017.02.21- Privinvest presentation). 

261.0 

A MAM recebeu do Grupo Privinvest USO 1.000.000,00 (um mi lhäo de 

d6lares americru:ios) que foram gastos, essencialmente em salarios dos seus 14 

trabalhadores, incluindo os membros da direcc;:äo. 

As irregularidades quese verificam no ämbito dos contratos celebrados pelas 3 

empresas Proindicus, SA, Ematum,SA e MAM, SA sumarizam-se no seguinte: 

262.0 

As negociac;:oes de todos contratos de financiamento e fornecimento de bens e 

servic;:os celebrados pelas empresas Proindicus, Ematum e MAM foram dirigidas 

pelos arguidos Te6filo Nhangumele e Antonio Carlos do Rosario, em articulac;:ao com 

o arguido Greg6rio Leäo Jose, antes da constituic;:äo das empresas e sempre com a 

perspectiva de parte dos valores de financiamento serem desencaminhados para 

pagamentos de subornos e outros fins alheios ao objecto dos contratos. 

263.0 

Para concretizac;:äo de tais, os arguidos e o Grupo Privinvest optaram por 

celebrarem contratos de fornecimento de bens e servic;:os do tipo "chave na mäo", que 

permite acomodar situac;:öes de sobrefacturac;:äo dos prec;:os com a convicc;:äo de que 

näo seräo detectadas uma vez que o Grupo Privinvest näo estaria obrigado a 

apresentar os prec;:os parcelares de cada um dos bens fornecidos. 
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264.0 

Relativamente äs Garantias emitidas no ano 2013, em concerta<;:ao criminosa com 

os co:arguidos Greg6rio Leäo e Antonio do Rosario, o arguido Manuel Chang emitiu 

Garantias do Governo a favor dos emprestimos contraidos pela Prolndicus junto do 

Credit Suisse no valor total de USD 622.000.000,00 (seiscentos e vinte e dois milhöes 

de d6lares americanos) correspondente a 18.987.300.000,00 MT (dezoito biliöes, 

novecentos oitenta e sete milhöes e trezentos mit meticais) . (Cärnbio de 28 de 

Fevereiro de 2013 e 14 de Junho de 2013, do Banco de Mo9ambique, sob boletim n° 

40 e l 14 de 2013). 

265.0 

Ainda em 2013, mediante solicitas;äo do co-arguido Greg6rio Leäo Jose, para 

aplicas;äo no emprestimo subscrito pelo co-arguido Antonio Carlos de Rosario em 

nome da empresa EMA TUM, SA, junto do Credit Suisse, emitiu uma garantia no 

valor de USD 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhöes de d6lares) 

correspondentes a 25.457.500.000,00 MT (vinte e cmco biliöes, quatrocentos 

cinquenta e sete milhöes e quinhentos mil meticais). 

266.0 

No total, em 2013 emitiu a favor dos emprestimos contraidos pelas duas 

empresas (Proindicus e MAM) um valor total de USD 1.472.000.000,00 corresponde 

a 44.444.800.000,00 MT, ultrapassando o limite imposto pelo artigo 11 da Lei n.0 

l/2013, de 7 de Janeiro (Lei que aprovou o Ors;amento do Estado para 2013) que 

permitia a emissäo de garantias ate ao maximo de 183.500.000,00MT (cento oitenta e 

tres milhöes e quinhentos mil meticais). 

267.0 

Acto continuo, no ano 2014, o arguido Manuel Chang emitiu Garantias a favor 

do emprestimo contraido pela MAM, SA junto da VTB Capital, no valor de USD 

540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhöes de d6lares americanos), 

correspondentes a 16.594.200.000,00MT (dezasseis biliöes, quinhentos e noventa e 

quatro milhöes e duzentos mil meticais) mediante solicita9äo do co-arguido Greg6rio 

Leäo Jose. 
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268.0 

No mesmo ano, emitiu uma Garantia, ainda que näo usada, no valor de USO 

278.000.000,00 (duzemos setenta e oito milhöes de d6lares americanos) 

correspondente a 8.884.880.000,00MT a favor do emprestimo contraido pela 

Proindicus junto ao Credit Suisse. 

269.0 

No total, em conluio foram emitidas Garantias no valor totai de USO 

818.000.000,00 correspondente a 25.479.080.000,00MT, ultrapassando o limite 

imposto pelo artigo 11 da Lei n.0 1/2014, de 24 de Janeiro (Lei que aprovou o 

Oryamento do Estado para 2014) que permitia a emissäo de garantias ate ao mäximo 

de 15.783.500.000,00 (quinze biliöes, setecentos oitenta e tres milhöes e quinhentos 

mit meticais) 

270.0 

Os valores dos emprestimos contraidos näo estäo em conformidade com os 

acordos assumidos com o Fundo Monetärio Internacional e Banco Mundial. 

271.0 

Os estudos de viabilidade que serv1ram de base para a contratac;äo dos 

emprestimos estäo desajustados as reais condi1röes e capacidade das tres empresas. 

272.0 

A instala9äo dos equipamentos do Sistema de Monitoria e Protec9äo näo foi 

concluido por, em parte, näo terem sido criadas necessarias e pelo facto dos 

equipamentos adquiridos pela Ematum näo estarem em condi1röes de operar. 

273.0 

Parte do valor do emprestimo contraido pela Ematum foi aplicado para 

aquisic;äo de equipamento de patrulhamento estranho ao seu objecto e que foi 

reorientado para Proindicus. 

274.0 

As tres empresas näo funcionaram e näo geraram receitas previstas nos 

respectivos estudos de viabilidade. 
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/.- Envolvimento lla SEN Consultoria e Jnvestimentos E.I. de Sergio A lberto 

Namburete, Maria Jnes Moiane Dove e Elias Moiane 

275.0 

A arguida Maria Ines Moiane Dove exerceu furn;;öes de secretaria particular do 

Presidente da Republica de Mo9ambique entre 2005 a 2014 . 

276.0 

Nessa qualidade competia-lhe, nos termos do artigo 19, do Regulamento 

Intemo do Gabinete do Presidente da Republica, aprovado por Despacho Presidencial, 

n.0 09/INT/2005, de 11 de Maio: 

a) Preparar o programa de actividades diärias do Presidente da Republica em 

coordena9äo com a Casa Civil e a Casa Militar; 

b) Elaborar as actas ou sinteses dos encontros e reuniöes; 

c) Transmitir aos Ministros na Presidencia, ao Secretario-Geral da 

Presidencia da Republica, aos Conselheiros e a outros dirigentes ou 

quadros e funcionarios, as decisoes pontuais que o Presidente da 

Republica deseja que sejam transmitidas em cada momento; 

d) Preparar os assuntos a ser tratados, contidos nas sinteses ou em 

expediente, atraves de pre - memoriais ou por informa9äo verbal; 

e) Receber pedidos de audiencias e propor os que sao prioritarios; 

f) Acompanhar o Presidente da Republica nas suas desloca9oes e viagens no 

interior ou no exterior do pais; 

g) Coordenar e dirigir o Secretariado do Presidente da Republica 

h) Executar outros trabalhos que o Presidente da Republica determinar. 

277.0 

No exercicio das suas funs;öes, a arguida Maria Ines Moiane preparou pelo 

menos seis encontros entre o Presidente da Republica e dirigentes seniores do Grupo 

Privinvest tendo estabelecido para o efeito contactos telefönicos e por e-mails com 

Jean Boustany 
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278.0 

Alem disso, manteve contactos com Jean Boustany nos Emirados A.rabes 

Unidos e na Franca no ämbito de visitas presidenciais a aqueles pafses. 

279.0 

Sob pretexto de facilitar o acesso de Jean Boustany aos encontros que ele 

pretendesse marcar e estabelecer com o Presidente da Republica, a arguida Maria Ines 

Moaine aceitou oferta de dinheiro proveniente do Grupo Privinvest no valor total de 

€ 877.500,00 (oitocentos setenta e sete mil e quinhentos euros). 

280.0 

Para ocultar a real motivac;äo do pagamento, Maria Ines Moiane Dove 

solicitou ao seu amigo co-arguido Sergio Alberto Namburete que recebesse o valor 

em causa para depois lhe repassar. 

28 1.0 

Assim, no dia 18 de Novembro de 2014, o arguido Sergio Namburete criou, no 

Balcäo de Atendimento Unico da Cidade de Maputo, uma empresa em nome 

individual denominada SEN Consultoria e Investimento, EI. (fls. 1497 Anexo 28/5 da 

informa9äo bancaria). 

282.0 

o mesmo dia, o arguido Sergio amburete abriu uma conta bancaria no 

Banco Comercial e de lnvestimentos, em euros com o n° 1111091360001 , titulada 

pela empresa. 

283.0 

Ern concerta9äo com a arguida Maria Ines Moiane, 7 dias depois da cria9äo da 

empresa, o arguido Sergio Namburete e a Logistic Internacional, Abu Dhabi, do 

Grupo Privinvest celebraram um suposto contrato, datado de 25 de Novembro de 

2014, nos termos do qual a SEN Consultoria e Investimentos ia prestar servi90s de 

consultoria no ämbito de projecto de constru9äo civil por um periodo de um ano (fls. 

5218 a 5223 - Yol. XXII). 
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284.0 

Assim, o Grupo Privinvest, transferiu o total de € 877.500,00 (oitocentos 

setenta e sete mil e quintos euros), em 2 presta9öes iguais de € 438. 750,00 

(quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta euros) das empresas Logistics 

[nternational, SAL ern 2 de Dezembro de 2014 e Privinvest Shipbuilding, no dia 18 de 

Dezembro de 2014, para a conta aberta pela SEN. (fls.1512 e 1513 - Anexo 28/5 da 

informa9äo bancaria; fls. 5091 a 5127, 5224 a 5227 Vol. - XXII). 

285.0 

Na verdade, tal projecto indicado no contrato nunca existiu, ou seja, SEN 

nunca prestou quaisquer servic;os de consultoria ao Grupo Privinvest da mesma sorte 

que, a SEN nunca prestou servi90s a quaisquer entidades e nunca recebeu naquela 

conta nenhurn outro valor alem do proveniente do Grupo Privinvest. 

286.0 

Por sua vez, o arguido Sergio Alberto Namburete repassou para a arguida 

Maria lnes Moiane Dove, no total, € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), 

em duas prestac;:öes de igual valor de € 375.000,00 (trezentos setenta e cinco mil 

euros) cada nos dias 17 e 23 de Dezembro de 2014, atraves da conta desta, 

domiciliada no Standard Bank, n.0 12 1174050 l 008. (fls. 5097 a 5099 e 5225 Vol. 

XXII). 

287.0 

Com o valor recebido, a arguida Maria Ines Moiane Dove constituiu um 

dep6sito a prazo no mesrno banco, no dia 2 1 de Janeiro de 2015. 

288° 

Vencida a aplicar,;äo a prazo, no dia 19 de Maio de 2016, a arguida Maria lnes 

Moiane Dove efectuou uma transferencia no valor de€ 250.000,00 Euros (duzentos e 

cinquenta mil euros), convertidos em meticais, totalizando 15 .125.000,00 MT, para a 

sua conta em meticais n.0 1131740501004, igualmente domiciliada no Standard Bank, 

mantendo € 500.000 (quinhentos mil euros) depositados a prazo (fls. 1549,1572 e 

1577 do Anexo 28/5 da informaryäo bancäria). 
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289.0 

Dos 15.1 25.000,00 MT acima referidos, Maria Ines Moiane Dove comprou de 

El6nio Alexandre Muiuane, um im6vel de tipo tres, localizado na Rua Jose Mateus n.0 

138, 5° andar esquerdo, no Bairro Polana Cimento "A" - Cidade de Maputo, pelo 

pre90 de 14.000.000,00MT (catorze milhoes de meticais), pagos em duas prestayöes 

sendo, uma de 6.000.000,00 Mt (seis milhoes de meticais), em 19 de Maio de 2016 e 

outra de 8.000.000,00 MT (oito milhöes de meticais), em 30 de Maio de 2016. (fls. 

4418 a 4420 e 4421 - Vol. XIX). 

290.0 

0 pagamento do im6vel foi efectuado atraves transferencias para a conta n.0 

1135081621008 domiciliada no Standard Bank titulada pela Empresa Individual 

Construyöes Linnea pertencente ao vendedor El6nio Alexandre Muiuane. 

291.0 

Posteriormente, a arguida Maria Ines Moiane Dove desfez as aplicayöes a 

prazo em euros transferindo os respectivos valores para a sua conta em meticais, n.0 

1131740501004, no Standard Bank. 

292.0 

Com o valor desta conta, a arguida Maria Ines Moiane Dove comprou um 

im6vel de um cidadäo de nome Salomäo Sebastiäo Mabjaia, localizado na Rua de 

Mukumbura, esquina com a Avenida Armando Tivane, 1.0 andar unico, no Bairro 

Polana Cimento, Cidade de Maputo, ao preyo de 12.000.000,00 MT (doze milhöes de 

meticais)(fls. 4531 a 4534 Val. XX). 

293.0 

Para o pagamento deste valor, no dia 21 de Setembro de 2017, a arguida Maria 

Ines Moiane Dove emitiu o cheque n.0 109155209, no valor de 5.000.000,00 MT 

(cinco milhöes de meticais) a favor do agente imobiliario Manuel Aurelio Dove e na 

mesma data transferiu 7.000.000,00 MT (sete milhöes de meticais) para a conta de 

Gilberto da Concei9äo Alberto Mabjaia, por indicac;:äo do vendedor do im6vel (fls. 

4453 a 4455; fls.4456 Vol. XIX; fls. 465 1 a 4656; fls. 4657 a 466 1 Vol. XX). 
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294° 

Para ocultar a sua liga9äo com os im6veis por si adquiridos, no lugar de 

celebrar competentes escrituras, a arguida Maria Ines Moiane Dove, foi sempre 

representada pelo seu irmäo, o co-arguido Elias Moiane a favor do qual foram 

outorgadas as prpcura9öes pelos vendedores dos im6veis (fls. 4446 Vol. XIX e fls. 

4657 - Vol. XX). 

295.0 

As procura9öes outorgadas pelos vendedores a favor do arguido Elias Moiane 

conferiam-lhe plenos poderes para gerir e administrar os im6veis, representa-los junto 

de quaisquer institui9öes publicas, privadas e outras, podendo proceder a quaisquer 

actos de registos; hipotecar, vender a si pr6prio ou a terceiros pelo pre90 e condi9öes 

qlle melhor entender, fazer neg6cio consigo mesmo oll com terceiro, hipotecar, 

assinar a respectiva escritllra de compra e venda; fazer obras, prestar declarac;:öes 

verba1s-Oll por escrito a qüem delas se interessar e, para estes fins , promover, praticar, 

requerer e assinar tudo quanto se tarne necessario para o desempenho integral dos 

poderes que lhe säo conferidos (fls. 4446 Vol. XIX e fls. 4657 Vol. XX). 

296.0 

Posteriormente, o arguido Elias Moiane produziu um documenta Sllpondo uma 

venda da im6vel adquirido da El6nio Muillane, a 14.000.000,00 MT, ä.s filhas da 

arguida Maria Ines Moiane Dove, identificadas por Carmem da Gloria Dove e Gisela 

Fi lomena Roberta Dove ao prec;:o de 6.650.000.00 MT (fls. 8349 a 8358 Vol. XXXV). 

297.0 

Na verdade, o arguido Elias Moiane näo vendeu o im6vel ä.s filhas da arguida 

Maria Ines Moiane Dove. Simplesmente repassou o im6vel. Ao declarar o valor de 

6.650.000,00 MT tinha em vista o pagamento do imposto de SISA inferior ao 

efectivarnente devido, tendo em conta que o valor real da venda foi de 

14.000.000,00MT. 
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298° 

Por seu turno, o arguido Sergio Alberto Namburete beneficiou-se de € 

127 .500,00 ( cento e vinte e sete mil e quinhentos euros) por ter auxiliado a co-arguida 

Ines na recepyäo do valor proveniente do Grupo Privinvest. 

299.0 

Deste valor, o arguido Sergio Narnburete transferiu, em 18 de Maryo de 2015, 

€ 50.000.00 (cinquenta mil euros) para uma conta titulada pela eo - arguida Marcia 

Amelia Biosse de Caifaz Namburete, especial e exclusivarnente aberta para o efeito 

no BCI conta n. 0 510511110002 (fls.5093 e 5094 Vol. XXII e fls.1804 Anexo 28/5 da 

informar,;äo bancaria). 

300° 

Ainda do valor proveniente do Grupo Privinvest o arguido Sergio Namburete 

comprou benfeitorias de um terreno localizado no Bairro Laulane, no Distrito 

Municipal de Ka-Mavota, Cidade de Maputo, ao preyo de 2.400.000, 00 MT de um 

cidadäo de nome Vicente Macome (fls. 5136 a 5141 Vol. XXII). 

301 .0 

0 resto do valor foi levantado por meio de diversos cheques de quantias 

parceladas de€ 4.000,00 (quatro mil euros) (fls. 5101 a 5127 Vol. XXll e fls 1594 a 

1608 e 1804/5 Anexo 28/5 da informas;äo bancaria). 

302.0 

Dos € 50.000,00 (cinquenta mil euros) recebidos, a arguida Marcia Namburete 

devolveu € 10.000,00 (dez mil euros), para a conta do co-arguido Sergio Namburete, 

e gastou o remanescente levantando em pequenas parcelas que variam de€ 1.000,00 a 

€ 5.000,00 (cinco mil euros) e por cheque emitidos a seu favor e a favor do co-arguido 

Sergio Namburete (fls.5093 e 5094 Vol. XXII e fls . I 083 a I 085 do Anexo 28/5 da 

informär,;äo bancaria). 

J. Envolvimento da M. Mocambique Construcöes, Lda de Fabiäo Salvador 

Mabunda, Angela Dinfs Buque Leäo, Sidonio Sitoe, Khessauiee Ishwardas 

Pulchand, Naimo Jose Ouimbine e Simione Jaime Maumane. 
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303.0 

M. M0<;ambique ConstrU(;öes, Lda e uma sociedade comercial por quotas detida 

pelo arguido Fabiäo Salvador Mabunda e seu filhos menores Beliy Mabunda e 

Salvador Fabiäo Mabunda, de 17 e 11 anos de idade respectivamente e a sua gestäo e 

feita unicamente pelo arguido Fabiäo Salvador Mabunda.(fls.). 

304.0 

Ern concertac;:ifo e comunhäo de esforc;:os com os co-arguidos Angela Dinis 

Buque Leäo e Greg6rio Leäo Jose, o co-arguido Fabiäo Salvador Mabunda, atraves da 

sua empresa M. Moc;:ambique Construc;:öes, Lda, recebeu um valor total de USD 

8.999.91 6,00 (oito milhöes novecentos noventa e nove mil novecentos e dezasseis 

d6lares americanos), equivalentes a 277.997.932,69 MT (duzentos e setenta e sete 

milhöes, novecentos e noventa e sete mit, novecentos e trinta e dois meticais, sessenta 

e nove centavos) proveniente do Grupo Privinvest, que o aplicou no interesse do casal 

Leäo, familiares e no seu pr6prio interesse. 

305. 0 

0 valor recebido pela M Moc;:arnbique Construc;:öes, Lda, e posteriormente 

aplicado no interesse da familia Leäo foi a titulo de pagarnento do suborno ao arguido 

Greg6rio Leäo Jose pelo seu papel na concepc;:äo dos projectos das empresas 

Proindicus, Ematum e MAM bem como a sua viabilizac;:äo atraves da solicitac;:äo de 

emissäo de Garantias do Estado para a obtenc;:ao de creditos de financiamento das tres 

empresas. 

306. 0 

Para melhor ocultar o seu envolvimento, o arguido Greg6rio Leäo Jose 

colocou a frente de todas as operac;:öes do seu interesse a arguida Angela Dinis Buque 

Leäo, sua esposa. 

307.0 

Com vista a dissimular o verdadeiro prop6sito dos pagamentos feitos pelo 

Grupo Privinvest a M. Moc;:ambique Construc;:öes, Lda, os arguidos Fabiäo Mabunda, 

e Angela Leäo, em concertac;:äo criminosa com Jean Boustany, forjaram dois 

subcontratos referentes a supostas actividades de construc;:äo de infra-estruturas da 
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Zona Econ6mica Exclusiva, um datado de 2 de Agosto de 2013 com a Privinvest 

Shipbuilding e outro de 2 de Janeiro de 2014 com a Logistics International Sal. (fls. 

6268 a 6275 e 6276 a 6284 Vol. XXVI ). 

308.0 

Enquanto o subcontrato celebrado com a Privinvest apresenta o pre<;:o de USO 

3.5 10.000,00 (tres milhöes, quinhentos e dez mil d6lares americanos) o segundo 

subcontrato nem sequer indica o respectivo valor. 

309.0 

Mais ainda, no lugar dos USD 3.510.000,00 relativo ao contrato com a Privinvest 

Shipbuilding, a M Mo<;:ambique Constru<;:öes Lda recebeu um valor total de USO 

3.999.952. 

310.0 

Na verdade, o suposto objecto dos dois subcontratos nunca se concretizou. 

311.0 

Corno se referiu anteriormente, a empresa M Mo1yambique Constru1yöes, Lda. 

recebeu na sua conta bancaria n.0 2006505 l 5 domiciliada no Millennium BIM um 

valor total de USD 8.999.916,00 em 7 presta<;:öes, conforme se segue: (fls.5236 a 

5255 - Vol. XXIII). 

Data Valor em MZM Ordenador das transferencias 

Ordern de pagamento emitida pela Privinvest 

Shipbuilding Sal Holding - AE 
28/08/201 3 29 799 018,49 

31027 1O1100 l 614000028 -USD999 ,988 

invoice 66 

Ordern de pagamento emitida pela Privinvest 

Shipbuilding Sa! Holding - AE 
05/09/2013 29 979 015,28 

310271011001614000028 -USD999,988 

invoice 66 

Ordern de pagamento emitida pela Privinvest 
16/10/2013 29 799 015,33 

Shipbuilding Sal Holding - AE 
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3102710 11001614000028 -USD999,988 

invoice 66 

Privinvest Shipbuilding Sal Holding - AE 

03/12/2013 29 999 009,77 310271011001614000028 -USD999,988 

invoice 66 

Ordem de pagamento emitida pela Logistics lntl Sal ( off 

30/04/2014 53 888 955,92 shore) Auh - AE 490271011201472786027 -

USDI .699,988 invoice 73 

13/05/2014 53 973 958,05 
Ordern de pagamento emitida pela Logistics - Factura 

66/73 

Ordern de pagamento emitida pela Logistics Intl Sa! (off 

03/06/2014 50 558 959,85 shore) Auh - AE 490271011201472786027 - invoice 

73- USDl.599.988 

Total 277.997.932,69 

312.0 

0 Primeiro recebimento de USD999,988 correspondente a 29.799.018,49MT 

registado no dia 28/08/2013 ocorre precisamente duas semanas depois do Grupo 

Privinvest ter recebido USO 32.000.000,00 provenientes do Credit Suisse no ämbito 

do aditamento do contrato entre a Proindicus eo Grupo Privinvest a 14 de Agosto de 

2013. 

313.0 

0 segundo recebimento coincide com a data em que a Credit Suisse transferiu 

USD 500.000.000,00 ao Grupo Privinvest no ämbito do contrato celebrado com a 

Ematum, a 05 de· Setembro de 2013. 

314.0 

A presta9ao de 30 de Abri! de 2014 ocorre uma semana depois do banco VTB 

Capital ter transferido USD 435.000.000 ao Grupo Privinvest no ämbito do contrato 

celebrado com a MAM, SA. 
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315.0 

Com vista a facilitar a aplica9äo dos valores provenientes do Grupo Pri vinvest, 

a arguida Angela Buque recorreu ao arguido Sid6nio Sitoe para quc este a auxiliasse 

na aplica9äo de parte daqueles valores, vendendo-lhe im6veis e recebendo valores 

para posteriormente repassar-lhos em pequenas frac9öes. 

3 16.0 

Com efeito, do valor recebido do Grupo Privinvest, o arguido Fabiäo Salvador 

Mabunda aplicou o correspondente a UDS 1.500.000,00 (um milhäo e quinhentos mil 

d6lares) para o pagamento de tres im6veis de habita9äo vendidos pelo arguido 

Sid6nio Sitoe a arguida Angela Oinis Buque Leäo, designadamente: 

• Um irn6vel residencial, de tres pisos, erguido na Parcela n.0 

808/A9/2, com area de 600 m2, localizado na Rua n.0 4552, Bairro 

Costa do Sol, na zona denominada Candida Cossa, Cidade de 

Maputo ao pre90 de USO 900.000,00 (novecentos mil d6lares); 

(fls. 5320 e 5321 Vol. XXIII e fls. 5543 a 5559 Vol. XXIV). 

• Oois im6veis residenciais, geminados de dois pisos cada, erguidos 

na Parcela n.0 131 A da Rua A, na Ponta O'Ouro no Oistrito de 

Matutuine, Provincia de Maputo, ao pre90 de USO 300.000,00 

(trezentos mil d6lares) cada, totalizando de USO 600.000,00 

(seiscentos mil d6lares), (fis.5407 e 5408 Vol. XXIII diligencia 

extema e fls 5534 a 5542 Vol. XXIV). 

3 17.0 

Para o pagamento do primeiro im6vel, o arguido Fabiäo Mabunda transferiu 

da conta n.0 200650515 da M. Mo9ambique Constru9öes, domiciliada no Millennium 

BIM, para conta n.0 52190075 do arguido Sid6nio Sitoe no mesmo estabelecimento 

bancärio, em duas prestar,:öes sendo a primeira no valor de 11 .520.000,00 MT, em 29 

de Agosto de 201 3 e a segunda, no valor de 15.189.475,00 MT em 6 de Setembro de 

2013 (fls. 6614, 66 15 e 6622 Vol. XXVIII e fls. 19 a 28 Anexo 28/1 da informar,:äo 

bancäria). 

77 



318.0 

0 arguido Fabiäo Mabunda pagou os 2 im6veis geminados da Ponta D'Ouro em 

duas parcelas sendo a primeira por meio de uma transferencia da conla n.0 2006505 15 

da M. Mo9ambique Constru9öes, domiciliada no Millennium BIM, para a conta n.0 

52190075 de Sid6nio Sitoe no mesmo estabelecimento bancario, no valor de 

9.000.000,00 MT, em 19 de Maio de 2014 e a segunda parcela paga em numerärio no 

valor de 12.959.632,00 MT (fls. 6515 Vol. XXVIII e fls. 220 Anexo 28/1 de 

informa9äo bancäria). 

319.0 

A arguida Angela Dinis Buque Leäo arrendou o im6vel residencial, de tres 

pisos, erguido na Parcela n.0 808/A9/2, com area de 600 m2, localizado na Rua n.0 

4552, Bairro Costa do Sol a uma cidadä de nome Elcy Cebyl Tholecy Venichand a 

renda mensal de 160.000,00 MT paga atraves de dep6sito na sua conta do BIM n.0 

7792255 desde 26 de Janeiro de 2018 (fls.8427 a 8442 Vol. XXXIV, 9095 a 9098 

Vol. XXXVIII, fls. 9105 a 9107 Vol. XXXVIII). 

320.0 

Arrendou tambem os 2 im6veis geminados sitos na Ponta D' Ouro, a um 

cidadäo de nacionalidade sul-africana de nome Desmond Wayne de Lange a renda 

mensal de ZAR 10.000,00 (dez mil rands) cada, depositados na conta da empresa 

denominada Leäo Investimentos South Africa domiciliada no FNB n° 625484081 

(fls.8765 a 8777 Vol. XXXVIII). 

321. 0 

0 arguido Fabiäo Mabunda transferiu 29.600.000,00 MT, do vaior recebido do 

Grupo Privinvest, para a conta do arguido Sid6nio Sitoe e este, por sua vez repassou -

o em pequenas parcelas a arguida Angela Diniz Buque Leäo, emitindo cheques e 

entregando em numerärio. (fls. 5560 a 5564 Vol XXIV). 

322.0 

No interesse dos arguidos Angela e Greg6rio Leäo, o arguido Fabiäo Mabunda 

transferiu um total de 11.182.522,23 MT para Arktek, Lda uma empresa vocacionada 

78 



a consultoria na area de constru9äo civil, especializada na elabora9äo de projectos de 

arquitectura, engenharia e fiscaliza9äo de obras (fls. 131 , 152, 439, 455 e 463 Anexo 

28/3 e fls. 1102, 1121, 1124 e 1125 Anexo 28/4 todos de informac;äo bancaria). 

323.0 

0 valor remetido pelo arguido Fabiäo Mabunda a Arktek foi nos seguintes 

termos: (fls.5239 a 5241 Vol. XXIU ). 

1. Valores transferidos das contas M Mo9ambique Constrw;:öes: 

• Duas presta9öes no valor global de 3.922.799,70 MT para conta n.0 

262735171 do BIM nos dias 5 de Setembro de 2013 e 16 de Maio de 

2014; 

• Duas presta9öes no valor global de 2. 755.000100 MT para conta n° 

6953251110001 do BCI nos dias 14 de Abri! de 2015 e 3 de Junho de 

20 15; 

2 Valor depositado em numerario na conta da Arktek por Fabiäo Mabunda: 

2.284.722,53 MT no dia 11 de Junho; 

3.Valor depositado na conta pessoal da ltalma Pereira n° 6093007 no 

Banco Önico: 2.220.000,00 MT no dia 10 de Julho de 2015. 

324.0 

Estes valores visavam o pagamento de servi90s contratados por Angela Leäo 

junto a empresa Arktek designadamente: elabora9äo de projectos relativos a 4 

moradias iguais na zona da Costa do Sol; discoteca na zona do belo horizonte; casa 

habitacional em Marracuene; projecto de espa90 comercial Sao Roque Kamaga, casa 

habitacional na Cidade de Quelimane; revisäo do projecto de um irn6vel habitacional 

na zona de Jonasse e fiscaliza9ao das obras de implementa9äo dos projectos. (fls. 

2272 a 2279 Vol. XXIII, fls. 5282 a 5289 Vol. XXIII fls. 6441 a 661 3 Vol. XXVII). 

325.0 

Alem dos valores remetidos pela M Mo9ambique constru9öes, a Arktek 

recebeu directamente da arguida Angela Leäo um total de 3. 750.000,00 MT e USD 

78.000,00 (seten(a e oito mil d6lares) nas suas contas do BCI. (fls. 5241 Vol. XXIII). 
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326.0 

Parte do valor do suborno milionario recebido pelo casal Leäo, do Grupo 

Privinvest, atraves da empresa do arguido Fabiao Mabunda foi pelos eo- arguidos 

Angela e Greg6rio usado para a aquisü;äo de bens e realizaeräo de benfeitorias, num 

total de 36.325.127,98 MT na casa habitacional de ambos, localizada na Provincia de 

Maputo, Distrito de Boane, Posto Administrativo de Matola-Rio na zona denominada 

Jonasse. (fls . 5364 a 5365, Vol. XXIII) distribuidos da seguinte forma: 

327.0
• 

A argui~a Ängela Leäo contratou servieros da empresa ICOMO, Lda., 

descritos como fornecimento de diversas carpintarias, num valor de 1.170.000,00 MT 

pagos na conta pessoal do gestor desta empresa, Fernando Jorge de Carvalho Pacheco 

Pereira, pelo arguido Fabiäo Mabunda atraves da M Moerambique Construeröes Lda. 

(fls. 5818, 5824 e 5825 Vol. XXV). 

328.0 

A arguida Ängela Leäo contratou servic;:os da empresa Mozago Lda, descritos 

como trabalhos de acabamentos da moradia da Matola-Rio, a destacar: ladrilhos, 

pintura, escadas, portas, janelas, coberturas, barramentos de paredes, num valor total 

de 2ff3o5.000,00-MT, pago pelo arguido Fabiäo Mabunda atraves da M Moerambique 

Construc;:öes Lda (fls. 5754 a 5761 e seguintes Vol. XXV, fls.139, Anexo 28/ l e 392, 

444, 417 e 450 do Anexo 28/2 da informaeräo bancaria). 

329.0 

A arguida Angela Leäo contratou ainda a empresa Mercury Comercial Lda, 

atraves da Arktek, para fornecimento de material de constru9äo destinado a obra 

nomeadamente tijoleira e loiera sanitäria, no valor de USD 50.000,00 (cinquenta mil 

d6lares americanos) e 2.859.125,99 MT, pago pelo arguido Fabiäo Mabunda atraves 

da M Moc;:ambique Construc;:öes Lda. (fls. 5272 a 5279 Vol. XXIII, 5476 a 5478 Vol. 

XXIII e 5481 a 5498 Vol. XXIII e 5500 a 5501 Vol. XXIII, 6671 a 6756 Vol. XVIII) 
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330.0 

A arguida Angela Leäo contratou a empresa Trifäsica, Lda, para o 

fornecimento e montagem de um PT (posto de transforma9äo), ar condicionados e 

prestac;:ao de outros servic;:os de especialidade no valor global de 8.181.001,99 MT 

pago pelo arguido Fabiäo Mabunda atraves da M Mo9ambique Constru9öes Lda (fls. 

5432 a 5440 Vol. XXIII). 

331.0 

Com vista a expansäo da area onde se encontra implantada a residencia <los 

co-arguidos Greg6rio e Angela na zona de Jonasse adquirirarn uma dependencia ainda 

em constru9äo implantada num terreno de 45mx90m do eo- arguido Crimildo Jossias 

Manjate ao pre90 de 3.750.000,00 MT (fls.5915 a 5919 Vol. XXV). 

332.0 

Para a recep9äo do valor da venda da dependencia em causa, o arguido 

Crimildo Manjate orientou que o respectivo valor fosse transferido da conta bancaria 

da M Mo9arnbique Constru9öes Lda para a conta do seu irmäo Naldo Adercio Jossias 

Manjate, no BIM n° 132770788, com o prop6sito de dissimular a sua liga9äo com o 

neg6cio, pois sabia da proveniencia ilicita do valor (fls. 4475 Vol. XIX). 

333.0 

Ern 2013, a arguida Mbanda Anabela Buque Henning na sua qualidade de 

proprietaria de wna empresa imobiliaria denominada HIGHT contratou a empresa 

Arktek para elabora9äo de um projecto de 14 casas em banda pelo valor de USO 

33.000.00 (trinta e tres mil d6lares). a ser implementado no Bairro Costa do Sol 

Entretanto, em 2014, o projecto em causa passou a ser assumido pela sua irmä, co

arguida Angela Leäo (fls. 5932 a 5936 Vol. XV e fls. 6757 e ss. Vol. XXIX). 

334.0 

De 14 casas previstas o Projecto foi redimensionado para 10 casas e a execu9äo 

or9ada em 65.176.500,50 MT, distribuidos da seguinte forma (fls. 349 a 414 do 

Anexo 29/2 dos documentos apreendidos ao arguido Fabiäo Mabunda). 

• Arquitectura- 17.037.319,30 MT; 
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• Estruturas - 20.947.269,03 MT; 

• Hidraulica - 3.576.514,69 MT 

• Electricidade -14.145.307,66 MT 

• IVA total- 9.470.089,82 MT 

335.0 

Pela execu9äo do projecto das 10 casas o arguido Fabiäo Mabunda recebeu o 

total de 28.589.888,11 MT (fls. 971 Anexo 29/3 dos documentos apreendidos ao 

arguido Fabiäo Mabunda). 

336.0 

0 arguido Fabiäo Mabunda a mando da arguida Angela Leäo transferiu da 

conta- da empresä M Mo9ambique Constru9öes, o valor total de 12.865.000,00 MT 

(doze milhöes oitocentos sessenta e cinco mil meticais) a partir do dinheiro 

proveniente do Grupo Privinvest para a arguida Mbanda Henning em duas presta9öes 

sendo a primeira de 4.725.000,00 MT (quatro milhöes setecentos e vinte e cinco mil 

meticais) em 6 de Setembro de 2013 e a segunda de 8.140.000,00 MT (oito milhöes 

cento e quarenta mil meticais) em 20 de Junho de 2014, sabendo esta que o valor em 

causa provinha do Grupo Privinvest (fls. 806 a 826 do Anexo 28/3 da informa9äo 

bancaria) 

337.0 

Acto continuo, a mando da arguida Angela Leäo, em 14 de Abri] de 2015, o 

arguido Fabiäo Mabunda transferiu 3.000.000,00 MT (tres milhöes de meticais) a 

partir da conta da M Mo9arnbique Constru9öes Lda para a conta da empresa Torre 

Catering, detida pela irmä da arguida Angela Leäo de nome Olga Dinis Buque, 

domiciliada no BCI com o NIB n° 00080000210638581095 (fls. 5885 a 5893 Vol. 

XXV e fls. 472 a 474 do Anexo 28/2 da informa9äo bancäria). 

338.0 

Alem dos valores que o arguido Fabiäo Mabunda transferiu para diversas 

pessoas e empresas para contrata9äo de servi90s, no interesse do casal Angela e 

Greg6rio Leäo, ele mesmo, beneficiou-se de valores na sua qualidade de empre iteiro 

construindo para os arguidos Angela e Greg6rio Leäo duas moradias localizadas no 

Bairro Costa do Sol por de träs do predio Open: (fls.5364 Vol. XX:lll). 
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339.0 

Para a constru9äo dos im6veis em causa, o arguido Fabiäo Mabunda recebeu 

17.528.593,00 MT (dezassete milhöes quinhentos vinte e oito mil quinhentos noventa 

e tres meticais) deduzidos do valor recebido do Grupo Privinvest (fls. 971 Anexo 29/3 

dos documentos apreendido ao arguido Fabiäo Mabunda). 

340.0 

Ainda do valor que a M. Mo9ambique Constru9öes, Lda recebeu do Grupo 

Privinvest, o arguido Fabiäo Salvador Mabunda adquiriu uma mäquina 

retroescavadora de marca JCB, motor SA320/40343U0188614 na empresa Maquina e 

Tractores de Mo9ambique ao pre90 de 2.750.000,00 MT (dois milhöes, setecentos e 

cinquenta mil meticais) atraves de uma transferencia bancäria da conta da compradora 

para a conta da vendedora. (fls.1 40 Anexo 28/1 da informa9äo bancäria). 

341.0 

Uma pa~e dos valores movimentados na conta n ° 200650515, em Meticais, 

ficou com o pr6prio o Fabiäo Salvador Mabunda, que os levantou por meio de 

descontos de cheques (fls.120 a 123, 130, 148, 150, 151 , 156, 1S9, 167, 178, 176, 

18S, 188, 191 , 212, 213, 214, 217, 218, 220 e 222 Anexo 28/ 1 da informa9äo 

bancäria). 

342.0 

Alem do arguido Fabiäo Salvador Mabunda, beneficiaram tambem dos vaJores 

as entidades abaixo rnencionadas, conforrne consta na tabela: 

Ordern Entidades Total (MT) Conta bancaria 

1. 
. -

lnayat Mohamed Nasser 6 360 000,00 6331209510001- Banco BCI 

2. 3 060 000,00 272969932 - Millennium BIM Moonwha G En Co 

3. 
Daejoo Energy innovation 

1 530 000,00 271867624 · Millennium BIM 
Techonoly 

4. 13.480.000,00 228605236 - Millennium BIM Khessaujee Ishwards Pulchand 
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5. 
Woolim Engineering 

1 530 000,00 265191696 - Millennium BIM 
Constrution Co Lda 

6. 
Berta Celia Fragoso Mandlate 

1240000,00 Cheque depositado no FNB 
Noa 

7. 9 250 000,00 465 2106 -Banco Ünico CIMAC Imobiliaria Lda 

8. 3 000 000,00 000800002106385810195 - BCI Torre Catering Lda 

9. 3.966.105,52 FNB conta n ° 4425810 Alberto Joäo Wate 

10. 3 .034.603, 15 Cheque nao descrito Joäo Dias Machavane 

343.0 

Do valor recebido do Grupo Privinvest, o arguido Fabiao Salvador Mabunda, 

repassou. o valor global de 13.480.000,00 MT (treze milhöes quatrocentos e oitenta 

mil meticais), para o seu amigo e comparsa, arguido Khessaujee Ishwards Pulchand, 

no periodo compreendido entre 7 de Maio a 31 de Julho de 2014 atraves da conta 

bancaria n° 228605236, do Millennium BIM, titulada por este (fls. 155, 174, 201 , 207 

e 219 Anexo 28/1 da informa9ao bancaria). 

344.0 

A repassagem dos valores ocorreu da seguinte forma: 

Data Valor (MZM) Forma de repassagem 

07/05/2014 4 920 000,00 Transferencia para Khessaujee Pulchand 

13/05/2014 6 560 000,00 Transferencia para K.hessaujee Pulchand 

31/07/2014 500 000,00 cheque n° 6659640 

31/07/2014 500 000,00 Cheque n° 6659683 

31/07/2014 500 000,00 Cheque n° 6659675 

31/07/2014 500 000,00 Cheque n° 6659640 

Total 13.480.000,00 

345.0 
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0 arguido Fabiao Mabunda repassou ainda parte do valor proveniente do Grupo 

Privinvest para o arguido Naimo Jose Quimbine, no total de 5.682 .907,38 MT (cinco 

milhöes seiscentos oitenta e dois mil novecentos e sete meticais e trinta e oito 

centavos) emitindo cheques para este arguido (fls. 190, do Anexo 28/ 1 e 512 a 553 do 

Anexo 28/2 ambos da informayäo bancaria). 

346.0 

A repassagem do valor oconeu da seguinte forma: 

Data Valor (MZM) Forma de repassagem 

06/09/20 13 617 907,38 cheque n° 4384881 

29/06/2015 245 000,00 cheque n° 185 

15/05/2015 500 000,00 Cheque n°64 

l 5/05/2015 500 000,00 Cheque n°65 

08/05/2015 500 000,00 Cheque n°30 

08/05/2015 500 000,00 Cheque n°28 

08/05/20 15 500 000,00 Cheque n°29 

08/05/2015 500 000,00 Cheque n°3 l 

08/05/2015 500 000,00 Cheque n°32 

08/05/2015 352 500,00 Cheque n°24 

08/05/2015 500 000,00 Cheque n°33 

08/05/2015 467 500,00 Cheque n°53 

Total 5.682.907 ,38 

347.0 

No dia 3 de Agosto de 2015, o arguido Fabiao Mabunda repassou parte do 

valor proveniente do Grupo Privinvest para o arguido Simione Jaime Mahumane, 

atraves da emissao do cheque n.0 230, titulado pela empresa M Moyambique 

Construyöes Lda. no valor de 872.500,00 MT (oitocentos setenta e dois mil e 

quinhentos meticais) (fls.5 15 do Anexo 28/2 da inforrnayäo bancaria). 
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K - Envolvimento do arguido Manuel Renato Matusse 

348.0 

0 arguido Manuel Renato Matusse, desempenhou a data dos factos, fun9öes 

de Conselheiro para Assuntos Politicos do Presidente da Republica, no periodo de 

200s a 2014. 

349.0 

Nessa qualidade cornpetia-lhe, nos termos do artigo 8, do Regulamento 

Intemo do Gabinete do Presidente da Republica, aprovado por Despacho Presidencial, 

n.0 09/INT/2005, de 11 de Maio: 

a) Assistir e aconselhar o Presidente da Republica em assuntos de natureza 

politica; 

b) Dar o devido tratamento a documenta9äo e correspondencia de natureza 

politica que entra ou sai da Presidencia da Republica; 

c) Elaborar estudos e informa9öes que ajudem o Presidente da Republica a 

realizar as suas actividades no ämbito polftico; 

d) Apoiar o Presidente da Republica no seu relacionamento com os partidos 

politicos e demais sectores da sociedade civil; 

e) Apoiar o Presidente da Republica no acompanhamento da situa9äo politica 

nacional e intemacional; 

f) Proceder a estudos e a emissäo de pareceres sobre assuntos politicos, 

chamando aten9äo sobre as rnedidas possiveis e necessarias a serem tomadas 

pelo Presidente da Republica; 

g) Elaborar os discursos e interven9öes do Presidente da Republica em 

coordena9äo com o Gabinete de Estudos; 

h) Exercer as demais fun9öes que forem determinadas pelo Presidente da 

Republica. 

86 



350.0 

o exercicio das suas func;öes, o arguido conheceu os senhores Jean Boustany 

e lskandar Safa, dirigentes do Grupo Privinvest, que tinharn ido a Presidencia da 

Republica para encontro com o Chefe da Estado. 

35 l.0 

A partir dessa altura, o arguido passou a assumir o papel de facilitador na 

flexibiliza9äo dos interesses do Grupa Privinvest em Ma9ambique e de 

intermedia9äa. 

352.0 

Alguns das interesses do Grupa Privinvest que cantariarn com o apoia do 

arguido na respectivo seguimento e implementa9äa, incluiam a constru9äo de um 

estaleiro, cria9äo de um fundo soberano com a participa9äo das familias reais de 

paises arabes, governo de Mo9ambique e os pr6prios membros da Grupo Privinvest; 

produ9äa e financiamento de um livro sobre a legado do Presidente da Republica, 

compra da Televisäo lndependente de Mo9ambique - TIM e fornecimento de 

tecnologia de comunica9äo. (fls. 2071 a 2146 Val. X). 

353.0 

Nesse ämbita, o arguido organizou a visita do Presidente da Republica aos 

estaleiros da Privinvest em Abu Dhabi em Mar9a de 2013, bem como a visita do 

Presidente da Republica a Fran9a, em Setembro de 2013, que incluiu a visita aos 

estaleiros da Constructions Mecaniques de Normandie do Grupo Privinvest onde 

estavam a ser canstruidas as embarca9öes da EMA TUM (fls. 2069 a 2070 e 2153 a 

2159Vol.X). 

354.0 

Aproveitando-se da sua qualidade de Canselheiro da Presidente da Republica, 

e com pretexto de influencia sua na flexibiliza9äo das interesses do Grupo Privinvest 

em Mo9ambique e de intermedia9äo, o arguida recebeu deste grupo a valar global de 

USO 2.000.000,00 (dois milhöes de d6lares americanos). 
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355.0 

Corno forma de ocultar a sua liga9äo com o valor e, sobretudo ocultar a sua 

proveniencia, no lugar de receber o valor directamente nas suas contas, o arguido 

identificou os bens que pretendia comprar e remeteu as especificac;öes das contas das 

vendedores ao Grupo Privinvest que, por sua vez, transferiu os respectivos valores de 

compra directamente as comas <los mesmos. 

356.0 

Foi assim que o arguido comprou da cidadä Neusa Cristina Meneses de Matos 

um apartamento localizado na Avenida Julius Nyerere, n.0 794, 5.0 andar, direito, 

Cidade de Maputo, ao prec,:o de USD 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

d6lares americanos). 

357.0 

Para o pagamento do apartamento, o Grupo Privinvest transferiu o total de € 

234.872,61 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois euros e sessenta 

e um centimos), correspondentes a USD 300.000,00 (trezentos mil d6lares 

americanos ), em duas presta9öes, nos dias 5 de Agosto de 2013 e 5 de Setembro de 

2013, da sua conta em Abu Dhabi para a conta n° 0260002710900, domiciliada na 

Caixa Geral de Dep6sitos em Portugal, titulada por Neusa Matos. (fls. 2371 a 2387 ; 

2390 a 2392. e 2345 a 2346 Vol. XI). 

358.0 

Para o pagamento da valor em falta, o Grupo Privinvest efectuou a 

transferencia para a conta n° 139996318 USD titulada pela Neusa Matos, domiciliada 

no Millennium BIM em Moc,:ambique. 

359.0 

Para receber parte da dinheiro, ocultando a sua ligac;äo com o valor, o arguido 

orientou o Grupo Privinvest a transferir para a conta bancaria de Neusa Matos, a mais, 

um valor de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil d6lares americanos). 

360.0 

Ou seja, no lugar da Privinvest transferir apenas os USD 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil d6lares americanos) necessarios para completar o pagamento do pre90 

da im6vel adqutrido, no dia 26 de Setembro de 20 13, a Privinvest transferiu USO 

300.000,00 (trezentos mil d6lares americanos), por forma a que, a diferen9a des USO 
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150.000,00 fosse transferida para o arguido Renato Matusse conseguindo assim 

apossar-se do valor (tls. 2346 Vol. XI). 

361.0 

Com efeito, Neusa Matos transferiu para a conta titulada pelo arguido Renato 

Matusse, n° 56688838, do BIM, no dia 9 de Outubro de 2013, os USD 150.000,00 

(cento e cinquenta mil d6lares americanos) enviados propositadamente a mais. 

( fls.2347.Vol. XI). 

362.0 

Para os efeitos legais, o arguido Renato Matusse, no lugar de declarar os USO 

450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil d6lares americanos), valor real pago pela 

aquisiyao do im6vel de Neusa Matos, declarou ter este custado apenas USD 

150.000,00 (cento e cinquenta mil d6lares americanos), valor este que fo i tambem 

tido em conta para o pagamento do SISA. (fls. 2348 Vol. XI). 

363.0 

Ern momento posterior, Renato Matusse vendeu o im6vel adquirido de Neusa 

Matos a uma empresa denominada Okanga Representayöes, Lda, ao preyo de 

9.000.000,00MT. (fls. 2153 a 2159- Vol. XI). 

364.0 

_ 0 dinheirQ proveniente desta venda. fo i aplicado pelo arguido Renato Matusse 

para diversos fins, entre os quais: 

• Construyäo de um muro de vedayäo em um terreno de dois Hectares de 

cerca de 1 km linear e altura de um metro e meio da sua residencia em 

Muzingane, Distrito de Limpopo, Provincia de Gaza; 

• Instalayao de uma moageira na sua residencia em Muzingane, Distrito 

de Gaza; 

• Reabilitayao de uma residencia em Muzingane; 

• Aquisiyao de prendas referenciaveis de aniversario e de casamento; 

• Acyöes filantr6picas para pessoas pr6ximas, grupos desporti vos ern 

Muzingane do Distrito de Limpopo - Gaza; 
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• Organizac;:äo de campeonatos de futebol em Muzingane, Distrito de 

Limpopo - Gaza; 

• Viagens e festas. 

365.0 

0 arguido Renato Matusse aplicou o remanescente do valor proveniente do 

Grupo Privinvest em dep6sitos na conta bancaria n° 001420 101 5120, domiciliada no 

Barclays (tls. 2283/4. Vol. XI), na conta bancaria n° 100131021 012 domiciliada no 

Banco ABC (fls. 2285/6. Vol. XI) e, outras despesas. 

366.0 

Ainda com o valor do suborno proveniente do Grupo Privinvest, o arguido 

Renato Matusse comprou de Isidora da Esperanc;:a Faztudo, um im6vel localizado no 

chamado "Condominio da Coca-cola", na Avenida Julius Nyerere, n.0 41 82, casa n.0 

1, Cidade de Maputo, ao pre90 de USD 1.100.000,00 (um milhäo e cem mil d6lares 

americanos) (fls.2126 a 21 34 Vol. XI). 

367.0 

Com objectivo de ocultar a titularidade do im6vel adquirido, a respectiva 

escritura publica foi assinada pela sua companheira Guilhermina Ernesto Langa. (fls 

2126 a 2 134. Vol. XI). 

368.0 

Para o pagamento deste im6vel, o Grupo Privinvest transferiu USO 

950.000,00 (novecentos e cinquenta mil d6lares americanos) directamente para a 

conta da Isidora Faztudo no Millennium BIM e os restantes USO 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil d61ares americanos) foram pagos pelo pr6prio arguido Renato Matusse 

com recurso ao valor a mais que tinha sido transferido do Grupo Privinvest para a 

conta da eusa Matos (fls. 2261. Vol. XI). 

369.0 

Sob orientai;äo do arguido Renato Matusse, por contrato de 11 de Maio de 

2016, Guilhermina Ernesto Langa trocou, posteriormente, este im6vel por dois 

apartarnentos localizados no predio Serafim, Avenida Julius Nyerere n.0 106, um no 

1 ° andar direito e outro no 2° andar esquerdo e ainda por uma vivenda de 2 pisos, tipo 
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4, na Rua dos Cavalos, Cidade de Maputo, todos pertencentes a Tänia Margaret Piris 

da Conceiyäo Finocchi. (fls.2 135 a 2141 ; 2153 a 2159 Vol. Xe 7363/4 Vol. XXXI). 

370.0 

Outrossim, o arguido Renato Matusse comprou: 

• Na Toyota de Mo9ambique uma viatura da marca Toyota Hilux, 

modelo KUN26R-PR-3.0D, com chapa de inscrir;äo ADF - 042-MP, 

de cor cinzenta, ao prer;o de USD 65.000,00. (fls 2268 a 2271 - Vol. 

X). 

• Na Somotor urna viatura da marca Hyundai, modelo IX355L, com a 

chapa de inscrir;äo ADG-251 MP ao prer;o de USD 53.000,00. (fls. 

2272 a 2275 - Vol. X). 

371.0 

0 pagamento de tais viaturas fo i atraves de n·ansferencias efectuadas do Grupo 

Privinvest directamente para os referidos agentes autom6veis. 

372.0 

Para ocultar a sua ligar;äo com as viaturas o arguido usou um individuo 

identificado por Fanuel Samuel Paunde para cuidar de todo expediente burocratico, 

incluindo a obtenyäo das cota9öes (fls. 2265 a 2267 - Vol. X). 

L - Envolvime11to de Zulficar Ali Esmail A /11nad 

373.0 

0 arguido Zulficar Ali Esmail Ahmad e titular da conta bancaria n° 

80558610002 USD, domiciliada no BCI. (fls. 1341 Anexo 28/4 de informar;äo 

bancaria). 

374.0 

Embora nunca tenha prestado qualquer servir;o ao Grupo Privinvest, no dia 29 

de Maio de 2013, o arguido Zulficar Ahmad recebeu daquele grupo empresarial USO 

100.000,00 atraves daquela conta. 
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375.0 

Corno forma de dissimilar a utilizac;:äo do dinheiro recebido, de seguida, o 

arguido Zulficar Ahmad levantou o dinheiro de forma fraccionada no valor maximo 

de USD 5.000,00, emitindo diversos cheques a seu favor e a favor da sua esposa 

Nadia Hanif Mahomed Bhikha e dos seus amigos e s6cios na empresa EPS - ZON 

(empresa de presta<;äo de servi9os de Zulficar Osman e Nordin), Osman Mahomed e 

Nordin lssufo Amade Aboobacar (fls. 1340 a 1362 do Anexo n° 28/4 de informa9äo 

bancaria). 

376.0 

Ainda como forma de dissimular o real firn da utiliza<;äo dos valores, em todos 

os levantarnentos efectuados, o arguido comunicava ao banco que os montantes se 

destinavarn a viagens e turismo. 

M Outro envolvimento do arguido Alltonio Carlos do Rosario 

377.0 

Ern data indeterminada, no ano de 2013, o arguido Carlos do Rosario decidiu 

comprar um im6vel destinado a habitac;:äo na Cidade de Quelimane, Provincia da 

Zambezia, tendo para o efeito se socorrido de dinheiro proveniente do Grupo 

Privinvest. 

378.0 

Assim, identificou um im6vel tipo 3 geminado, de 2 pisos, localizado na Rua 

Patrice Lumumba, por de tras da cadeia civil, Cidade de Quelimane, Provincia da 

Zarnbezia, perten9a de Carlos Alexandre Reis, pai de Carolina Reis. 

379.0 

Com o prop6sito de näo intervir pessoalmente nas negociac;:oes de aquisi<;äo 

do im6vel, o arguido Antonio Carlos do Rosario fez-se representar pelo cidadäo Joäo 

Carlos Abreu dos Santos Fortes (fls. 9435 do Vol. XL). 
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380.0 

Assim, e com vista a ocultar a sua participac;äo na transacc;äo no desvio, o 

arguido Antonio do Rosario, em concertac;äo com Jean Boustany, instruiu este ültimo 

para efectuar transferencia da conta do Grupo Privinvest para a conta bancaria n° 

3180028710001 em meticais, domiciliada no BCI, titulada por Carolina da Piedade 

dos Reis. 

381.0 

Na execuc;ao do plano trac;ado por ambos, o Grupo Privinvest transferiu o valor 

global de USO 249.972,00 correspondentes a 7.311.681,00 MT em duas prestac;öes 

sendo a primeira no dia 28 de Agosto de 2013 no valor de USO 179 .986,00 

con espondentes a 5. 264.590.50 MT e a segunda no dia 17 de Setembro de 2013, no 

valor de USO 69.986,00 correspondentes a 2.047.090,50 MT. (fls. 9325 a 9330 Vol. 

XXXIX. e fls. 1260 a 1303 Anexo 28/4 da informac;äo bancaria). 

382.0 

Posteriormente, o arguido Ant6nio Carlos do Rosario celebrou escritura 

publica de compra e venda do referido im6vel com Carlos Alexandre Reis e em seu 

nome o registou. (fls.9435, 9437 XL). 

N- Outros factos envolvendo o arguido Bruno Evans Tandane Langa 

383.0 

Ern cumprimento de competentes mandados no dia 14 de Fevereiro de 2019, 

as autoridades judiciarias realizam buscas e apreensöes na residencia do arguido 

Bruno Evans Tandane Langa, na Cidade da Matola, A venida Samora Mache], 

Condominio Garden Park n 125, casa n.0 10. 

384.0 

No interior da residencia forarn encontradas duas armas sendo uma do tipo 

pistola, marca Pietro Beretta Gardone, V.T, de calibre 7,65 mm com o n.0 de serie 

G;>88~6W CAT5585, junto do seu carregador contendo 12 munic;öes, de fabrico 

italiano. A outra arma e do tipo cac;adeira de marca Luger Air Hawk, com n ° de serie 

00183846, de calibre 4,5 mm, de fabrico chines, junto a mira telesc6pica com o n.0 

CZ394El30373 (fls. 8154 a 8158 Vol. XXXV). 
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385.0 

As armas em causa säo de propriedade e eram possuidas pelo arguido Bruno 

Evans Tandane Langa. Uma vez submetidas a exame balistico concluiu-se que as 

mesmas ja dispararam antes e estao em bom estado de conserva9ao e aptas para serem 

usadas. 

386.0 

0 arguido näo tem autorizac;äo legal para deter e usar aquelas armas 

N- Do elemento subjectivo das infracföes criminais e subswtfli.o legal dos factos 

387.0 

Todos arguidos agiram deliberada livre e conscientemente determinados. 

388.0 

Assim, com a sua conduta, o arguido Te6filo Francisco Pedro hangumele 

causou ao Estado Moc;ambicano um prejuizo de 8.500.000,00 (oito mi lhöes, 

quinhentos mil d6lares americanos) que os integrou na sua esfera patrimonial. 

389.0 

0 arguido Bruno Evans Tandane Langa causou ao Estado Moc;ambicano um 

prejuizo de 8.500.000,00 (oito milhöes, quinhentos mil d6lares americanos) que os 

integrou na sua esfera patrimonial. 

390.0 

Por sua vez, Armando Ndambi Guebuza causou ao Estado Mo9ambicano um 

prejuizo de USD 33.000. 000,00 (trinta e tres milhoes de d61ares americanos) que os 

integrou na sua esfera patrimonial. 

391.0 

Os arguidos Greg6rio Leao Jose e Angela Leäo causaram ao Estado 

Mo9ambicano um prejuizo de 110.481.657,21 MT (cento e dez milhöes, quatrocentos 

oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e sete meticais e vinte e um centavos) que 

integraram nas suas esferas patrimoniais. 
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392.0 

0 arguido Fabiäo Salvador Mabunda causou ao Estado Moc;ambicano um 

prejuizo de 101.496.189,3 7 MT (cento e onze milhöes quatrocentos noventa e seis mil 

cento oitenta e nove meticais e trinta e sete centavos) que os integrou na sua esfera 

patrimonial. 

393.0 

A arguida Mbanda Anabela Buque Henning causou ao Estado Mo9ambicano um 

prejuizo de 12.865.000,00 MT (doze milhöes oitocentos sessenta e cinco mil meticais) 

que os integrou na sua esfera patrimonial. 

394.0 

Com a sua conduta o arguido Khessaujee lshwards Pulchand causou ao Estado 

Moc;ambicano o prejuizo de 13.480.000,00 MT (treze milhöes quatrocentos e oitenta 

mil meticais). 

395. 0 

0 arguido aimo Jose Quimbine integrou na sua esfera patrimonial a quantia de 

5.682.907,38 MT (cinco milhöes seiscentos oitenta e dois e novecentos e sete meticais 

e trinta e oito centavos) causando assim prejuizo ao Estado Moc;ambicano. 

396.0 

0 arguido Zulficar Ali Esmail Ahmad causou ao Estado Moc;ambicano o prejuizo 

de USD 100.000,00 (cem mil d6lares americanos) que os integrou na sua esfera 

patrimonial. 

397.0 

0 arguido Ant6nio Carlos do Rosario causou ao Estado Moc;ambicano o prejuizo 

de USD 249.972,00 (duzentos quarenta e nove mil novecentos setenta e dois d6lares 

americanos) que os integrou na sua esfera patrimonial. 
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398.0 

0 arguido Simione Jaime Mahumane causou ao Estado Moyambicano o prejuizo 

no valor de 872.500,00 MT (oitocentos e setenta e dois mil quinhentos) que os 

integrou na sua esfera patrimonial. 

399.0 

0 arguido Manuel Renato Matusse causou ao Estado Moyambicano o prejuizo no 

valor de USO 2 000,000,00 (dois milhöes de d6lares americanos) que os integrou na 

sua esfera patrimonial. 

400.0 

A arguida Maria Ines Dove Moiane causou ao Estado Mo9ambicano o prejuizo 

de € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros) que os integrou na sua esfera 

patrimonial. 

401.0 

0 arguido Sergio Alberto Namburete € 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos 

euros) que os integrou na sua esfera patrimonial. 

402.0 

A arguida Marcia Amelia Biosse de Caifaz Namburete causou o prejuizo ao 

Estado Mocambicano de €40.000,00 (quarenta mil euros) que os integrou na sua 

esfera patrimonial. 

403.0 

Todos arguidos agiram em comunhäo de esfon;,os e intentos, colocando os 

interesses individuais acima do superior interesse do Estado. 

404.0 

Os arguidos Greg6rio, Antonio, Cipriano, Te6filo, Ndambi, e Bruno ao 

criarem condi9oes directa ou indirectamente para contrata9äo das dividas pelas tres 

empresas desrespeitando os criterios e os limites legais corroeram a credibilidade do 

Estado prejudicando a economia nacional. 
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405.0 

Todos arguidos, ao impetrarem e receberem dinheiro do Grupo Privinvest 

integrando nas suas esferas patrimoniais pretenderam delapidar o patrim6nio do 

Estado Mo9arnbicano. 

406.0 

Ern virtude ~a conduta dos arguidos o Estado Moyambicano ficou em situayäo 

econ6mica dificil. 

407. 0 

Agirarn com o firme prop6sito de converter, ocultar e dissimular a proveniencia 

criminosa do dinheiro. 

408.0 

Todos os arguidos agiram deliberada, livre e conscientemente determinados. 

409.0 

Sabiam näo ser permitidas tais condutas. 

Pelo exposto os arguidos cometeram ern autoria moral e material e em 

acumula9äo: 

1. Bruno Evans Tandane Langa 

a) Crime de Chantagem, previsto e punido nos termos do artigo 452.0
, § 2° do 

C6digo Penal em vigor a data dos factos e pelo artigo 301 , n.0 3 do C6digo 

Penal actualmente em vigor; 

b) 4 Crimes de Falsifica9iio de Outros Documentos, previsto e punido nos termos 

conjugados <los artigos 219, n. 0 1 do C6digo Penal vigente a data <los factos, 

com a redac9äo introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, e 2 18, n.0 1 

do mesmo c6digo; actualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em 

conjuga9äo com o artigo 537, n.0 1, alinea a) do C6digo vigente; 
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c) Crime de Uso de Documenta Falsa, previsto e punido nos termos do artigo 

222.0 do C6digo Penal aplicavel a data dos factos, actualmente previsto e 

punido nos termos do artigo 542 do C6digo Penal; 

d) Crime de Abuso de Confian~a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, arnbos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

arnbos do C6digo Penal vigente; 

e) Crime de Posse de Armas Proibidas previsto e punido nos termos do n. 0 2 do 

artigo 358 do C6digo Penal ; 

f) Crime de Associar;äo para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9ao introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n.0 

1 do artigo 458 do C6digo Penal; 

g) Corrupr;äo Passiva para Acta llicito previsto e punido nos terrnos do n.0 1 do 

artigo 7 e n.0 3 do artigo 2 arnbos da Lei n.0 6/2004, de 17 de Junho, aplicavel 

'a data dos factos e pelo artigo 502, n. 0s l e 2 do C6digo Penal. 

h) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven9äo e repreensäo da utiliza9äo do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades crirninosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a) i), k) e t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Preven9äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiarnento 

- ao Terrorismo) apBcavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013; 
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2. Teofilo Francisco Pedro Nhangumele 

a) Crime de Chantagem, previsto e punido nos termos do artigo 452.0
, § 2.0 do 

C6digo Penal aplicavel a data dos factos e pelo artigo 301, n.0 3 do C6digo 

Penal vigente; 

b) 4 Crimes de Falsi.fica<;iio de Outros Documentas, previsto e punido nos termos 

- -conjugados dos artigos 219, n.0 1 do C6digo Penal vigente a data dos factos, 

com a redac9äo introduzida pela Lei n.0 l 0/87, de 19 de Setembro, e 218, n.0 I 

do mesmo c6digo; actualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em 

conjuga9äo com o artigo 537, n.0 l, alinea a) do C6digo vigente; 

c) Crime de Uso de Documento Fa/so, previsto e punido nos termos do artigo 

222.0 do C6digo Penal aplicavel a data dos factos, actualmente previsto e 

punido nos termos do artigo 542 do C6digo Penal; 

d) Crime de Abuso de Confiam;a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270 

ambos do C6digo Penal vigente 

e) Corrup<;äo Passiva para Acto lllcito previsto e punido nos termos do n.0 1 do 

artigo 7 e n.0 3 do artigo 2 da Lei n.0 6/2004, de 17 de Junho, aplicavel a data 

dos factos e pelo artigo 502, n.0 s l e 2 do C6digo Penal vigente. 

f) Crime de Associa<;iio para Delinquir, previsto e punido pelo n. 0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente ä data dos factos, com a redac9ao introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n.0 

1 do artigo 458 do C6digo Penal. 

g) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime jurfdico de preven9äo e repreensao da utiliza9ao do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 
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direites provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocerrides ate 12 de Nevembro de 2013 e artiges 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

aHneas a) i), k) e t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Prevenyao e Cembate ae Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em viger 

desta lei em 12 de Novembro de 2013; 

3. Cipriano Sisinio Mutota 

a) Crime de Abuso de Conjianr;:a, previsto e punido nos termos combinados 

do cerpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a 
data <los factos e pelo n.0 1 de artigo 302 conjugado com a alinea e) do 

artigo 270, ambos do C6digo Penal vigente; 

b) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do 

artigo 4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que 

estabelece e regime juridico de preven9ao e repreensae da utiliza9ao do 

sistema financeiro para a pratica de actos de branqueamento de capitais, 

bens, produtes ou direitos provenientes de actividades criminosas) 

aplicavel a todos os actos ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artiges 

4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 alineas a) i), k) e t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei 

n. 0 1-4/20 13, . de 12 de Agesto (Lei de Prevern;:ao e Com bate ao 

Branqueamento de Capitais e Financiamento ae Terrorismo) aplicavel a 

todos os actos ocerridos depois da entrada em vigor desta lei em 12 de 

Novembro de 2013; 

c) Corrupr;:äo Passiva para Acto Jlfcito previsto e punido nes termos do n.0 1 

do artige 7 da Lei n.0 6/2004, de 17 de Junho, aplicavel a data dos factos e 

pelo artigo 502, n.0s 1 e 2 do C6digo Penal actua1mente em vigor. 

d) Crime de Associar;:äo para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do 

artige 263.0 de C6digo Penal vigente a data des factos, com a redac9ae 

introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e 

punido pelo n.0 1 do artigo 458 do C6digo Penal. 
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4. Armando Ndambi Guebuza 

a) Crime de Chantagem, previsto e punido nos termos do artigo 452.0
, § 2° do 

C6digo Penal em vigor a data dos factos e pelo artigo 301 , n.0 3 do C6digo 

Penal actualmente em vigor; 

b) Crime de Associar;ao para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9ao introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo 

n.05 1 e 3 do artigo 458 do C6digo Penal; 

c) 4 Crimes de FalsificQf;iio de Ourros Documentos, previsto e punido nos 

termos conjugados dos artigos 219.0
, n.0 1 do C6digo Penal vigente a data 

dos factos, com a redac<;äo introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de 

Setembro, e 218.0
, n .0 1 do mesmo c6digo; actualmente previsto e punido 

nos termos do atiigo 538, em conjuga<;äo com o at1igo 537,n.0 l , alinea a) 

do C6digo Penal ora em vigor; 

d) Crime de Uso de Documenta Falso, previsto e punido nos termos do artigo 

222.0 do C6digo Penal aplicavel a data dos factos, actualmente previsto e 

punido nos termos do artigo 542 do C6digo Penal; 

e) Corrupc;ao Passiva para Acto flfcito previsto e punido nos termos do n. 0 1 

do artigo 7 da Lei n.0 6/2004, de 17 de Junho, aplicavel a data <los factos e 

pelo artigo 502, n.0 s l e 2 do C6digo Penal actualmente em vigor. 

f) Crime·de Abuso de Confiam;a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n. 0 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data 

dos factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado corn a alinea e) do artigo 

270, ambos do C6digo Penal vigente; 

g) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do 

artigo 4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que 

estabelece o regime juridico de preven<;äo e repreensäo da util iza9äo do 
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sistema financeiro para a pratica de actos de branqueamento de capitais, 

bens, produtos ou direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel 

a todos os actos ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, 

alinea a); 7, n.0 l alineas a) i), k) et) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, 

de 12 ·de Agosto (Lei de Prevern;äo e Combate ao Branqueamento de 

Capitais e Financiamento ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos 

ocorridos depois da entrada em vigor desta lei em 12 de Novembro de 2013 ; 

5. Greg6rio Leäo Jose 

a) Crime de Abuso de Cargo ou funr;äo, previsto e punido pelo artigo 16 da Lei 

n.0 9/87, de 19 de Setembro, (Lei de defesa da economia), aplicavel a data dos 

factos e pelo artigo 507 do C6digo Penal actualmente em vigor; 

b) Crime de Peculato, previsto e punido pelas disposiyöes combinadas dos 

artiges 313° e 437°, 421 n°5 e 55 n. 0 3, todos do C6digo Penal aplicavel a data 

<los factos e previsto e punido na alinea d) do artigo 514 do C6digo Penal. 

c) Crime de Associar;iio para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 l do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redacyäo introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n .0 s 

1 e 3 do artigo 458 do C6digo Penal; 

d) Corrupr;iio passiva para acta ilicito previsto e punido nos termos do n.0 1 do 

artigo 7 da Lei n.0 6/2004, de 17 de Junho, aplicavel a data dos factos e pelo 

artigo 502, n.0 s 1 e 2 do C6digo Penal vigente; 

e) Crime de Falsificar;iio de Outros Documentas, previsto e punido nos termos 

conjugados dos artigos 219.0
, n.0 1 do C6digo Penal vigente a data dos factos, 

com a redac9äo introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, e 218.0
, n.0 

1 do mesmo c6digo; actualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, 

em conjuga9äo com o artigo 53 7, n.0 1, alinea a) do C6digo Penal vigente; 
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f) Crime de Abuso de Confianr;a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n.0 5, ambos do C6digo Penal aplicävel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

ambos do C6digo Penal vigente; 

g) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven1räo e repreensäo da utiliza9äo do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n. 0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a) i), k) et) e 75, n.0 l , alinea a) da Lei n.0 14/20 13, de 12 de Agosto 

(Lei de Prevern;:äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

6. Antonio Carlos do Rosario 

a) Crime de .Abuso de Cargo ou Fun~äo, previsto e punido pelo artigo 16 da Lei 

n.0 9/87, de 19 de Setembro, (Lei de defesa da economia), vigente a data dos 

factos e pelo artigo 507 do C6digo Penal actualmente em vigor; 

b) Corrupr;äo Passiva para Acto Ilfcito previsto e punido nos termos do n.0 1 do 

artigo 7 da Lei n.0 6/2004, de 17 de Junho, vigente a data dos e pelo artigo 

502, n.0 s 1 e 2 do C6digo Penal vigente; 

c) Crime de Associar;äo para de/inquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redacyäo introduzida 

pela Lei n. 0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n. 0 

l e 3 do artigo 458 do C6digo Penal ora vigente. 

d) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven1räo e repreensäo da utilizayäo do sistema financeiro 
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para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a) i), k) et) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Prevenc;äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013; 

7. Angela Diniz Buque Leäo 

a) Crime de Falsifica<;äo de Documentas, previsto e punido nos termos 

conjugados dos artigos 219.0
, n. 0 l do C6digo Penal vigente ä data dos factos, 

com a redacyäo introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, e 218.0
, n.0 

1 do mesmo c6digo; actualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, 

em conjugac;äo com o artigo 537,n.0 1, alinea a) do C6digo Penal; 

b) Crime de Abuso de Conjiam;a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0
, e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 l do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

ambos do C6digo Penal; 

c) Crime de Associafiio para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263. 0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9äo introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n.0 

1 do artigo 458 do C6digo Penal; 

d) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de prevenyäo e repreensä.o da utiliza9ä.o do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n. 0 l 

alineas a) i), k) et) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Preven9ä.o e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 
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ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novem bro de 2013. 

8. Fabiäo Salvador Mabunda 

a) Crime de Falsifica<;cio de Documentas, previsto e punido nos termos 

conjugados dos artigos 219 .0 , n.0 1 do C6digo Penal vigente a data dos factos, 

com a redac9äo introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, e 218.0
, n.0 

l do mesmo c6digo; actualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, 

em conju'ga9äo com o artigo 537,n.0 1, alinea a) do C6digo Penal; 

b) Crime de Abuso de Confiam;a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0
, e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

ambos do C6digo Penal; 

c) Crime de Associa<;äo para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 l do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9äo introduzida 

_ _ pela Lei n.0 l 0/87. de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n.0 

l do artigo 458 do C6digo Penal. 

d) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime jw·idico de prevens:,äo e repreensäo da utilizas:,äo do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a) i), k) t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto (Lei 

de Prevenc;äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 

Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013; 
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9. Sid6nio itoe 

a) Crime de Associar;ao para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9ao introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n.0 

1 do artigo 458 do C6digo Penal. 

b) Crime de Abuso de Confianr;a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453 .0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

ambos do C6digo Penal vigente. 

c) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n. 0 1, alinea a) da Lei n.0 7 /2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven9äo e repreensäo da utiliza9ao do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n. 0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a) i), k) t) e 75, n.0 l , alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Preven9äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavet a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013 ; 

10. Crimildo Jossias Manjate 

a) Crime de Associar;äo para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do ai1igo 

263 .0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9äo introduzida 

pela Lei n. 0 l 0/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n. 0 

1 do artigo 458 do C6digo Penal. 
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b) Crime de Abuso de Conjianfa, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

arnbos do C6digo Penal vigente. 

c) Crime de Branqueamento de Capilais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven9äo e repreensäo da utiliza9äo do sistema financeiro 

para a pnitica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

- -alineas a), i), k) t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Preven9äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

11. Mbanda Anabela Duque Henning 

a) Crime de Associayäo para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9äo introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n.0 

1 do artigo 458 do C6digo Penal. 

b) Crime de Abuso de Confianfa, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do aitigo 270, 

ambos do C6digo Penal vigente. 

c) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven9äo e repreensäo da utiliza9äo do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

107 



ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 l 

alineas a), i), k) et) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Prevenc;ao e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao T errorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

12. Khessaujee Ishwardas Pulchand 

a) Crime de Associa9äo para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redacc;ao introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente previsto e punido pelo n.0 

1 do artigo 458 do C6digo Penal. 

b) Crime de Abuso de Confian9a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artige 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artige 302 conjugado com a alinea e) do aiiigo 270, 

ambos do C6digo Penal vigente. 

c) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de prevenc;äo e repreensao da utilizac;äo do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a), i), k) t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Prevenc;ao e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

__ ao Terrorismo) ap~icavel a todos osactos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

13. Simione Jaime Mahumane 

a. Crime de Associa9iio para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do 

artigo 263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redacc;äo 
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introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente 

previsto e punido pelo n.0 l do artigo 458 do C6digo Penal. 

b. Crime de Abuso de Confian9a, previsto e punido nos termos 

combinados do corpo do artigo 453.0 e 42 l n° 5, ambos do C6digo 

Penal aplicavel a data dos factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado 

com a alinea e) do artigo 270, ambos do C6digo Penal vigente. 

c. Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do 

artigo 4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que 

estabelece o regime juridico de prevenyao e repreensao da utilizayao 

do sistema financeiro para a pratica de actos de branqueamento de 

capitais, bens, produtos ou direitos provenientes de actividades 

criminosas) aplicavel a todos os actos ocorridos ate 12 de Novembro 

de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 alineas a), i), k), t) e 75, n.0 

1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto (Lei de Prevenyao e 

Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 

Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em 

vigor desta lei em 12 de Novembro de 2013; 

14. Naimo Jose Quimbine 

a. Crime de Associa9ao para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do 

artigo 263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redacyao 

introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente 

previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 458 do C6digo Penal. 

b. Crime de Abuso de Confian9a, previsto e punido nos termos 

combinados do corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo 

Penal aplicavel a data dos factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado 

com a alinea e) do artigo 270, ambos do C6digo Penal vigente. 

c. Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do 

artigo 4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que 
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estabelece o regime juridico de preven9äo e repreensäo da utilizayäo 

do sistema financeiro para a pratica de actos de branqueamento de 

capitais, bens, produtos ou direitos provenientes de actividades 

criminosas) aplicavel a todos os actos ocorridos ate 12 de Novembro 

de 2013 e artigos 4, n.0 l , alinea a); 7, n.0 1 alineas a) i), k) t) e 75, n.0 

1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto (Lei de Prevenyäo e 

Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 

Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em 

vigor desta lei em 12 de Novembro de 2013; 

15. Scrgio Alberto Namburete 

a) Crime de Falsificar;ao de Outros Documentas, previsto e punido nos termos 

conjugados dos artiges 219.0
, n.0 1 do C6digo Penal vigente a data dos factos, 

com a redacr;äo introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, e 2 18.0 , n.0 

1 do mesmo c6digo; actualmente previsto e punido nos terrnos do artigo 538, 

em conjugac;;äo com o artigo 537,n.0 1, alinea a) do C6digo Penal; 

b) Crime de Associar;iio para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redacr;äo introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualrnente previsto e punido pelo n.0 

1 do artigo 458 do C6digo Penal; 

c) Crime de Abuso de Conjianr;a, previsto e punido nos termos cornbinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, arnbos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n .0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

ambos do C6digo Penal vigente; 

d) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime j uridico de prevenr;ao e repreensao da utilizar;äo do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 
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alineas a), i), k) t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Prevern;äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

16. Marcia Amelia Biosse de Caifaz amburete 

a. Crime de Associa9äo para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do 

artigo 263.0 do C6digo Penal vigente a data <los factos, com a redac9äo 

introduzida pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente 

previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 458 do C6digo Penal; 

b. Crime de Abuso de Confiam;a, previsto e punido nos termos 

combinados do corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo 

Penal aplicavel a data dos factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado 

com a alinea e) do artigo 270, ambos do C6digo Penal vigente; 

c. Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do 

artigo 4, n. 0 1, alinea a) da Lei n. 0 7 /2002, de 5 de Fevereiro (Lei que 

estabelece o regime juridico de preven9äo e repreensäo da utiliza9äo 

do sistema financeiro para a pratica de actos de branqueamento de 

capitais, bens, produtos ou direitos provenientes de actividades 

criminosas) aplicavel a todos os actos ocorridos ate 12 de Novembro 

de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 alineas a) i), k), t) e 75, n.0 

1, alinea a) da Lei n. 0 14/2013, de 12 de Agosto (Lei de Prevern;äo e 

Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 

Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em 

vigor desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

17. Maria Ines Moiane Dove 

a) Corrupr;iio Passiva para Acto Licito previsto e punido nos termos do artigo 8 

da Lei n.0 6/2004, de 17 de Junho, vigente a data dos factos e pelo artigo 503, 

n.0 3 do C6digo Penal actualmente em vigor; 
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b) Falsificat;ao de Documentas, previsto e punido nos termos conjugados dos 

artigos 219.°, n.0 1 do C6digo Penal vigente a data <los factos, com a redac9llo 

introduzida pela Le.i n.0 10/87, de 19 de Setembro, e 218.0
, n.0 l do mesmo 

c6digo; actualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em 

conjuga9äo com o artigo 537,n.0 1, alinea a) do C6digo Penal; 

c) Crime de Abuso de Confianr;a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data <los 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

ambos do C6digo Penal vigente. 

d) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 l , alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven9ao e repreensäo da utiliza9ao do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a) i), k), t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Preven9äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

e) Crime de Associar;ao para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9äo introduzida 

pela Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente punido pelo n.0 1 do artigo 

458 do C6digo Penal vigente. 

-
18. Elias Moiane 

a) Crime de Falsificar;ao de Documentos, previsto e punido nos termos 

conjugados dos artigos 219.0
, n.0 1 do C6digo Penal vigente a data dos factos, 

com a redac9äo introduzida pela Lei n. 0 10/87, de 19 de Setembro, e 2 18.0
, n.0 
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1 do mesmo c6digo; actualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, 

em conjugas;äo com o artigo 537,n.0 1, alfnea a) do C6digo vigente ; 

b) Crime de Associa9ao para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263.0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9äo introduzida 

pe la Lei n.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente punido pelo n.0 l do artigo 

458 do C6digo Penal; 

c) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4 , n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven9äo e repreensäo da utiliza9äo do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n .0 1, alinea a); 7, n.0 l 

alineas a) i), k), t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Preven9äo e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novem bro de 2013. 

19. Renato Manuel Matusse 

a) Corrup9ao Passiva para Acta Licito previsto e punido nos termos do artigo 8 

da Lei n. 0 6/2004, de 17 de Junho, aplicavel a data dos factos e pelo artigo 

503, n.0 3 do C6digo Penal vigente; 

b) Crime de Abuso de Confian9a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artigo 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

ambos do C6digo Penal v igente. 

c) Crime de Associa9äo para Delinquir, previsto e punido pelo n.0 1 do artigo 

263. 0 do C6digo Penal vigente a data dos factos, com a redac9äo introduzida 

pela Lei 9.0 10/87, de 19 de Setembro, actualmente punido pelo n.0 1 do artigo 

458 do C6digo Penal 
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d) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

4, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime j uridico de preven9äo e repreensäo da utiliza9äo do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artigos 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a) i), k), t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n.0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Preven9ä.o e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

20. Zulficar Ali Esmail Ahmad 

a) Crime de Abuso de Confian<;a, previsto e punido nos termos combinados do 

corpo do artige 453.0 e 421 n° 5, ambos do C6digo Penal aplicavel a data dos 

factos e pelo n.0 1 do artigo 302 conjugado com a alinea e) do artigo 270, 

ambos do C6digo Penal vigente. 

b) Crime de Branqueamento de Capitais, previsto e punido nos termos do artigo 

· -4, n.0 1, älinea a)"da Lei n.0 7/2002, de 5 de Fevereiro (Lei que estabelece o 

regime juridico de preven9ä.o e repreensao da utilizac;:ä.o do sistema financeiro 

para a pratica de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou 

direitos provenientes de actividades criminosas) aplicavel a todos os actos 

ocorridos ate 12 de Novembro de 2013 e artiges 4, n.0 1, alinea a); 7, n.0 1 

alineas a) i), k), t) e 75, n.0 1, alinea a) da Lei n. 0 14/2013, de 12 de Agosto 

(Lei de Prevenc;:ao e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

ao Terrorismo) aplicavel a todos os actos ocorridos depois da entrada em vigor 

desta lei em 12 de Novembro de 2013. 

0- Circunstfmcias agravantes e atenunates 

Agrava a responsabilidade criminal dos arguidos Ant6oio Carlos do Rosario, 

Cipriano Sisinio Mutota, Gregorio Leäo Jose Armando Ndambi Guebuza, 
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Teofilo Francisco Nhangumele, Maria Ines Moiane Dove, Bruno Evans T andane 

Langa, Angela Diniz Buque Leäo, C rimildo Manjate, S idonio S itoe, Mbanda 

Anabela Duque Henning, Elias Moiane, Khessaujee Ishwardas Pulchand, Renato 

Manuel M atusse, Fabiäo Salvador M abunda, S imione Jaime Mahumane, Naimo 

Jose Quimbine, Sergio Alberto Namburete e Marcia Namburete as circunstäncias 

agravantes das alineas. g) pacto; h) convoca9äo; j) duas ou mais pessoas; k) fraude; 

ff) resultando do crirne outro mal alem do mal do crirne e ii) acumula9äo de 

infrac9öes todas previstas no artigo 37 do C6digo Penal. Militarn a favor dos 

arguidos, as circunstäncias atenuantes das alineas. s) natureza reparavel do dano e i) 

espontänea confissao do crime esta ultima apenas comunicavel aos arguidos Te6filo 

Nhangumele Bruno Langa, Cipriano Mutota, Sergio amburete e Marcia amburete 

ambas previstas no artigo 43 do C6digo Penal. 

Contra eles da o Ministerio Publico a presente querela requerendo que uma 

vez recebida se declare aberta a instrw;:äo e se realizem as diligencias que se juntam 

em anexo. 

Situaräo prisional 

Por näo se terem alterado os pressupostos que determinaram a aplica9äo da 

medida de coac9äo mais grave aos arguidos - prisäo preventiva - promovo que se a 

mantenha nos precisos termos ja fixados pelo Meritissimo Juiz da Instruc;;ao Criminal. 

Provas: a dos autos 

Por confissäo: 

1. Bruno Evans Tandane Langa, fls. 7707 Vol. XXXII 

2. Te6filo Francisco Pedro Nhangumele, fls. 7323 Vol. XXXI 

3. Manuel Renato Matusse, fls. 7349 Vol. XXXI 

4. Elias Moiane, fls. 7005, Vol. XXX 

5. Sid6nio Sitoe, fls. 5306 Vol. XXIII 
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6. Cipriano Sisinio Mutota, fls. 8842 Vol. XXXVII 

7. Marcia Amelia Biosse de Caifaz Namburete, fls . 5190, Vol. XXII 

8. Cremildo Jossias Manjate, fls. 5915 Vol. XXV 

Por declarac;öes 

l. Alberto Ricardo Mondlane, fls. 4743 Vol. XXI 

2. Filipe Jacinto Nyusi, fls. 4790 Vol. XXI 

3. Esteväo Leo Mwiya, fls. 4817 Vol. XXI 

4. Lucas Jarnete Ponderane, fls. 4821 Vol. XXI 

5. Helder Henriques Pateguane, fls. 4853 Vol. XXI 

6. Victor Bernardo, fls. 4922 Vol. XXI 

7. Guido M'ponha Machipissa, fls. 4946, Vol. XXI 

8. Ivone Delfina Lourenc;o Tivane Lichucha, fls . 4937 Vol. XXI 

9. Armando Antonio Chau, fls. 4860 Vol. XXI 

10. Apolinario Aurelia da Costa Panguene, fls 4866 Vol. XXI 

11. Dario Femäo Michonga, fls. 4872 Vol. XXI 

12. Isaias Simeao Sitoe, fls 4929 Vol. XXI 

13. Miguel Antonio Guimaraes Alberty, fls. 5754 Vol. XXV 

14. Tomas Sebastiäo Mabjaia, fls. 4525 Vol. XX 

15. Alberto Mateus Mabjaia, fls. 4453 Vol. XIX 

16. Romäo lsaias Nhamazane, fls. 4460 Vol. XIX 

17. Manuel Aurelio Dove, fls. 4651 Vol. XX 

18. Leopoldo Dinis Buque, fls. 4681 Vol. XX 

19. Arnaldo Julai Matuasa, fls. 4690 Vol. XX 

20. Italma Ariane Costa Simöes Pereira, fls. 5272 Vol. XXIII 

21. Ricardo Taimo Chilengue, fls. 4535 Vol. XX 

22. Alexandre Miguel Regado Ferreira, fls . Vol. XXIII 
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23. Fernando Jorge de Carvalho Pacheco Pereira, fls. 5336 Vol. XXIll 

24. Marcio Dinis Morais Pereira, fls. 5432 Vol. XXIII 

25. Alberto Joao Wate, fls. 5448 Vol. XXlll 

26. Horacio Domingos Chongo, ils. 5464 Vol. XXIII 

27. Gloria Laurinda Simione, fls. 5476 Vol. XXIII 

28. Silvia lsabel Cuambe, fls. 4549 Vol. XX 

29. Neusa Cristina Meneses de Matos, fls. 2289 Vol. XI 

30. Silvestre Suluda, fls. 1697 Vol. VIII 

31. Filipe Eugenio Silvestre Januario, fls 1701 Vol. VIII 

32. Adriano Afonso Maleiane, fls . Vol. 505 Vol. IV 

33. Eugenio Henrique Zitha Matlaba, fls. 557 Vol. IV 

34. Jose Manuel Gopo, fls. 563 Vol. IV 

35. Felisberto Manuel, fls. 565 Vol. IV 

36. Cristina Alice Valente Matavele, fls. 568 Vol. IV 

37. Odete da Concei9äo Jeremias Mondlane Tsamba, fls . 4933 Vol. XXI 

38. Herminio Lima Alberto Tembe, fls. 574 Vol. IV 

39. Agi Anlaue, fls. 582 Vol. IV 

40. Nazir Felizardo Passades Aboobacar, fls. 584 Vol. IV 

41. Elcy Cebyl Tholecy Venichand, fls. 9105 Vol. XXXVIII 

42. Naldo Adercio Jossias Manjate, fls. 4473 Vol. XIX 

43. Nordin Issufo Amade Aboobacar, fls. 4764, Vol. XXI 

44. Osman Mahomed,-fls. 4769 Vol. XXI 

45. El6nio Alexandre Muiuane, id fls. 4418 a 4420 Vol. XIX 

46. Abilio Tome, fls. 1693 a 1696 Vol. VIII 

47. J6ia Haquirene, fls. 1683 a 1685 Vol. VIII 
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Por documentos 

Designa~äo do Anexo 

• Escritura Publica- Sociedade-PROINDICUS S.A 

• Escritura Publica - Sociedade An6nima EMATUM, S.A 

• Escritura Publica - Sociedade An6nima, MAM - Mozambique Asset 
Management, Spp.A 

• Escritura Publica - Sociedade An6nima - VIP AS, S.A - VIP And Assents 
Security 

• Escritura Publica - Sociedade An6nima Denominada Moc;:a Beta, S.A 

• Escritura Publica, Sociedade An6nima - Mozambique Gateway, S.A 

• Escritura Publica - Sociedade MUDEMOL, Lda 

• Tennos de Referencia para a Contratac;:äo de Auditor lntemacional 
(Kroll) 

• Escritura Publica Constituic;:äo da Sociedade An6nima Now Prepay 
Mozambique, S.A 

• Relat6rio da KROLL (tres volumes)-Auditoria Independente relativa aos 
emprestimos contraidos pela Proindicus S.A, EMA TUM, S.A e 
Mozambique Assent Management S.A, 

• Termos de Referencia para a contratac;:ao de um Auditor Internacional 
(Kroll) e a Garantia emitida pelo Governo de Moc;:. , fls 215 a 2 17, vol. 11 

• Incrise note, de 12 de Agosto de 2013, fls. 218 e 219, vol. II 

• Relat6rio da Comissäo Parlamentar de Inquerito para A veriguar a 

Situac;:äo da Divida Publica. 

• lncrise note, de 15 de Novembro de 2013, fls. 224 a 229, vol. IT 

• Garantia do Governo de Moc. de 17 de 2014, fls. 293 a 295, vol. II 

• Contrato de Fornecimento de equipamentos entre Privlnvest Shipbuilding 
lnvestiment LLC e MAM, S.A, fls. 1018 a 1035, vol. VI 

• Mapas de utilizac;:äo dos valores, fls. 689 a 690, 692, 694 a 695 e 699 a 
700, vol. V 

• Change Order to Contrat: For Providing na EEZ Minitoring and 
Protection·Solution for Republic ofMozambique, de 29 de Abri! de 2013, 
fls. 863 a 867, vol. V 

• Change Order to Contrat: For Providing na EEZ monitoring and 
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Protection Solution for Republic of Mozambique, de 19 de Setembro de 
2013, fls. 868 a 872, vol. V 

• Change Order to Contrat: For Providing na EEZ monitoring and 
Protection Solution for Republic of Mozambique, de 17 de Maio de 2013, 
fls. 873 a 878, vol. V 

• Contrato de Fornecimento celebrado entre Privlnvest Shipbuilding, S.A e 
Proindicus, S.A, tls. 702 a 862, vol. V 

• Change Order to Contrat: For Providing na EEZ monitoring and 
Protection Solution for Republic ofMozambique, de 28 de Junho de 2013, 
tls. 879 a 882, vol. V 

• Reestruturar;,ao da divida de EMA TM, S.A, fls. 247 a 312, vol. 11 

• Mandate Agreement to act as advisor to debt restructuring do B I e E&Y, 
tls. 442 a 4~9, vol. III 

• Garantia do Governo de Mo9. de 30 de Agosto de 20 13, fls. 473 a 489, 
vol. II 

• Contrato de Fornecimento de equipamentos entre Privlnvest Shipbuilding 
Investiment LLC e MAM, S.A, fls. 1018 a 103 5, vol. VI 

• Tuna Fishing Fleet For Mozambique - Strategie Importance, 
(Mozambique Fishing Feasibility Study), de Julho de 2013 

• Informar;,ao bancaria 

• Documentas apreendidos a Fabiao Mabunda 

Pericial 

• Extra9ao de dispositivos electr6nicos 

• Relatorio da KROLL Anexo 10 

• Relat6rio balistico junto a fls 9523 Vol XL. 

Cidade de Maputo 19 de Mar90 de 2019 

Ass). Ilegfvel O Magistrado do Ministerio Publico 
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