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ATA-XII ENCONTRO DE PROCURADORES-GE1RAIS
DA COMUNIDADE DOS PAíSES DE LíNGUA PORTUGUESA-CPLP

Realizou-se na cidade de Brasília, no Brasil, no dia 10 de dezembro de 2014, o XII Encontro
de Procuradores-Gerais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-CPLP, com a presença dos
Excelentíssimos Procuradores-Gerais da República de Angola, da República Federativa do Brasil,
da República de Cabo Verde, da República de Moçambique, da República Portuguesa, da República
Democrática de São Tomé e Príncipe e da República Democrática de Timor Leste.

Deixa-se registro do convite enviado, igualmente, aos Ministérios Públicos da República da
Guiné-Bissau, da República da Guiné Equatorial e da Região Administrativa Especial de Macau,
bem como ao Secretariado Executivo da CPLP, comprometendo-se o Ministério Público Federal
brasileiro com o envio a esses países dos documentos resultantes desse XII Encontro. Deixa-se o
registro, igualmente, da presença de representante da Embaixada de Guiné-Bissau no Brasil, bem
como dos Embaixadores de Moçambique e de Portugal.

A lista das delegações participantes se encontra no Anexo I.
A agenda do encontro se encontra no Anexo II.
A lista atualizada de Procuradores-Gerais da CPLP se encontra no Anexo III.
O Regimento Interno dos Encontros de Procuradores-Gerais da CPLP encontra-se no Anexo
IV.

O Encontro teve início na manhã do dia 10 de dezembro de 2014, com o discurso de
abertura do Procurador-Geral da República Federativa do Brasil, Rodrigo Janot, que deu as boas
vindas às delegações presentes, desejando-lhes um proveitoso evento. O Procurador-Geral brasileiro
ressaltou que o fato de haver encontros periódicos fomenta a aproximação constante entre os países
da CPLP e reportou que se tornam cada vez mais inevitáveis o fortalecimento desse Foro e a
Ata _XII Encontro de Procuradores-Gerais da República da CPLP

CPL.P

MPF

Ministério Público Federal

X

pENR Co Oc uN TRRA Ou 01) RE
ES-GERAIS
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES
DE LINGUA PORTUGUESA (CPLP)

aproximação constante das instituições dos países representados, propiciando, assim, inovadores
espaços de debate e de reflexão. Ao fazer menção à maioridade da CPLP, o Procurador-Geral
anfitrião asseverou que essa Comunidade entra em um processo de projeção do futuro, de criação de
mecanismos capazes de promover uma atuação mais dinâmica, tendo em conta as conjunturas
decorrentes dos novos tempos. Explanou que, ainda que essa realidade represente uma diversidade
cultural rica, o desafio da integração torna-se um fato. Elencou, no decorrer desses 18 anos, que
muitos desses obstáculos aos fluxos econômicos foram superados, sendo adotadas estratégias de
promoções comerciais e de investimento nos Estados Membros da CPLP. Ato contínuo, o Dr. Janot
leu carta do Secretário-Executivo da CPLP, o qual lamenta a ausência no Encontro, dada a
sobrecarga de sua agenda, afirmando que os países-membros da CPLP estão aptos para enfrentar o
desafio de combate à corrupção.
A carta do Secretário Executivo da CPLP se encontra como Anexo V.
O Procurador-Geral brasileiro transmitiu aos presentes proposta recebida pelo SecretárioGeral da Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos, o Procurador-Geral da Costa Rica,
Jorge Chavarria, sobre realização de reunião conjunta da AIAMP e da CPLP, em 2016, em Portugal.
O Procurador-Geral da República do Brasil passou a palavra às demais Delegações, as quais
se apresentaram e agradeceram pelo convite e hospitalidade brasileiros no Encontro, ressaltando a
relevância de foros como esse para o fortalecimento e intensificação da cooperação jurídica
internacional.
O Procurador-Geral da República de Angola enalteceu que as sociedades encontram-se cada
vez mais aproximadas umas das outras, independentemente da sua localização geográfica,
esbatendo-se a cada dia o significado das fronteiras entre os Estados. Ressaltou o anseio de dar
prosseguimento ao Memorando de Entendimento celebrado em Luanda, com o objetivo de dar
execução efetiva dos pedidos de auxílio judiciário mútuo, no âmbito da criminalidade transnacional,
organizada ou não, na promoção e proteção dos direitos dos menores, do meio ambiente, e dos
direitos difusos. O representante de Angola, igualmente, apontou a necessidade de uma troca de
experiências no domínio da tecnologia da informação e comunicação para maior efetividade da
cooperação jurídica entre os países da CPLP.
Na sequência, o Procurador-Geral da República de Cabo Verde, em sua primeira participação
no Encontro, discorreu acerca da corrupção, que atinge todos os países, cujo combate é um fator
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vital das instituições democráticas. Ponderou que, num mundo globalizado, onde compartilhamos
informações, devemos agir em conjunto e assumir a cooperação como verdadeira prioridade. Por
fim, fez alusão honrosa à Conferencia Internacional de Combate à Corrupção do dia anterior.
Por sua vez, a Procuradora-Geral da República de Moçambique agradeceu a oportunidade de
participar pela primeira vez do Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP. Reafirmou que essa
iniciativa constitui estratégia de enfrentamento das diversas situações com que os nossos países se
debatem. Assegurou que Moçambique está empenhado na edificação e consolidação no Estado
democrático através de uma Administração Pública cada vez mais eficiente, primando pelos
princípios de imparcialidade e legalidade, que são instrumentos de reforço no combate à
criminalidade.
A Procuradora-Geral de Portugal acredita que as trocas de boas práticas serão benéficas para
cooperação jurídica entre os Ministérios Públicos, inclusive a cooperação de cunho informal e
realçou a importância de reflexão sobre a temática da corrupção. Admitiu a possibilidade da
realização conjunta da Assembleia-Geral da AIAMP e do Encontro dos Procuradores-Gerais da
CPLP, em 2016, em Lisboa.
As autoridades de Portugal e Moçambique elogiaram a presidência exercida pelo Ministério
Público angolano.
Ato contínuo, o Procurador-Geral de São Tomé e Príncipe sublinhou a evolução legislativa
em relação ao crime de corrupção face ao conteúdo da Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção e os desafios enfrentados pelo Ministério Público relativamente ao combate ao referido
flagelo. Igualmente, relatou a experiência obtida no seu país acerca da cooperação judiciária com
diversos países da CPLP. Ressaltou, ainda, a importância de discutir, nesse, encontro, a autonomia
dos Ministérios Públicos.
O Procurador-Geral do Timor Leste manifestou a sua satisfação em participar desse foro e da
Conferência Internacional de Combate à Corrupção. Manifestou, ainda, o desejo de contribuir com a
sua experiência no enriquecimento dos debates, ouvir e aprender dos outros, com novas idéias e
iniciativas.
Os embaixadores de Moçambique e Portugal enalteceram as iniciativas desses foros e
informaram a existência de um grupo de representantes diplomáticos que se reúnem mensalmente
em Brasília, o que tem contribuído para o fortalecimento da Comunidade.
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Encerradas as apresentações das Delegações, o Procurador Geral da República do Brasil
apresentou a proposta de agenda de trabalho do Encontro, a qual foi aprovada por todas as
delegações.
Em seguida, a delegação de Angola apresentou os resultados do último Encontro de
Procuradores-Gerais da CPLP, conforme consta no Anexo VI.
Dando prosseguimento aos trabalhos estabelecidos no XI Encontro, ocorrido na cidade de
Luanda, em Angola, em 2013, as delegações discutiram propostas de alteração do Regimento
Interno dos Encontros"de Procuradores-Gerais da CPLP, segundo compromisso estabelecido em ata.
A Procuradora-Geral portuguesa sugeriu que o país que se oferecer para sediar o próximo
encontro assuma a respectiva presidência, a partir desse momento, assim como as responsabilidades
inerentes a essa função, estabelecendo-se uma rotina.
Quanto à entrada de Guiné Equatorial na CPLP, foram tecidas considerações a respeito do
idioma oficial daquele pais, o que será solucionado pelo próprio estatuto da Comunidade.
Foi acordado, por unanimidade, que cada país, por meio de uma comissão, trará proposta
mais qualificada sobre a alteração do Regimento Interno, de modo a otimizar os trabalhos.
As delegações posaram para foto oficial do XII Encontro que se encontra como Anexo VII.
Os Procuradores-Gerais reunidos em Brasília expuseram as iniciativas levadas a cabo em sua
respectivas instituições acerca do combate à corrupção e dos mecanismos de recuperação de ativos,
debatendo, inclusive, pontos abordados na Conferência Internacional de Combate à Corrupção,
ocorrida, no dia anterior, na Procuradoria-Geral da República. Os documentos se encontram no
Anexo VIII.
A organização da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e seus avanços recentes
foram objeto da exposição do Coordenador-Geral da CPLP no Ministério das Relações Exteriores, o
diplomata brasileiro Paulo André Moraes de Lima, que ressaltou que, entre os resultados da mais
recente Conferência de Chefes de Estado e de Governo, celebrada em Díli, Timor Leste, destaca-se
a criação de um Grupo de Trabalho para elaborar uma nova visão estratégica para a CPLP. Essa
visão deverá contemplar o relacionamento entre a Comunidade e outros foros de diálogo e
cooperação entre instituições dos países de língua portuguesa. Discutiu-se também a questão da
institucionalização dos Encontros de Procuradores-Gerais da CPLP.
Dando prosseguimento à Agenda do Encontro, o Procurador Regional da República e
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Secretário de Cooperação Internacional Vladimir Aras expôs sobre as Redes de Cooperação Jurídica
existentes, ressaltando a importância destas para a agilidade na assistência jurídica mútua. No
âmbito da cooperação em redes regionais, reportou a relevância da interlocução direta entres essas
redes regionais e globais, que se tornam mecanismos para facilitar os trabalhos de rastreamento,
investigação e transferência de dados. O Dr. Vladimir Aras argumenta que não somente os encontros
devem ser institucionalizados, mas também as redes de cooperação, para que seja assegurada a
transmissão oficial de documentos e conscientiza os presentes sobre a necessidade de uma maior
participação dos Ministérios Públicos na Rede Jurídica e Judiciária da CPLP. Moçambique e
Portugal apoiaram a sugestão de revitalizar essa Rede.
A apresentação sobre Redes de Cooperação se encontra como Anexo IX.
Logo depois, os Procuradores-Gerais brasileiro e angolano assinaram Memorando de
Entendimento para intensificar a cooperação jurídica entre esses países.
Em seguida, o Procurador da República Carlos Bruno Ferreira da Silva explanou sobre o
Tribunal Penal Internacional, destacando a necessidade de implementação do Estatuto de Roma e a
ratificação das Emendas de Kampala, com o escopo de tentar dar soluções a problemas possíveis.
Explanou que sua participação constitui fruto de iniciativa da Embaixadora presidente da
Assembleia de Estados-Parte do Estatuto de Roma, no sentido de querer ouvir o posicionamento dos
Ministérios Públicos presentes. O Dr. Carlos Bruno frisou que a criação do TPI torna desnecessária
a criação de tribunais ad hoc, dada a existência de promotor independente, e assegura uma estrutura
propícia à cooperação entre os Estados-Parte do Estatuto de Roma. As Emendas de Kampala, que
possivelmente entrarão em vigor em 2017, não trarão alterações significativas, salvo no que diz
respeito às armas químicas. Sua última consideração foi de que apenas os países que ratificaram o
Estatuto de Roma poderão viabilizar um Direito Internacional imparcial e justo.
Os Procuradores-Gerais de Cabo Verde e Portugal comungam do entendimento de ser salutar
a adesão ao Estatuto de Roma.
O Procurador-Geral da República do Brasil recebeu, durante o encontro e de maneira oficial,
o relatório da Comissão Nacional da Verdade de apurações sobre violações aos direitos humanos
nos anos de 1964 a 1985, ato para o qual foram convidados os Procuradores-Gerais da CPLP.
Retomada a reunião segundo a agenda, o Procurador Regional da República Douglas Fischer
explanou sobre a importância da autonomia dos Ministérios Públicos, conforme Anexo X.
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Os Procuradores-Gerais da República da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
ressaltaram a importância de ser observada a autonomia dos Ministérios Públicos dessa
Comunidade, em toda a sua dimensão.
As delegações presentes discutiram e aprovaram Declaração contra a Corrupção, que se
encontra como Anexo XI, segundo proposta da delegação de Portugal.
Por fim, houve a leitura da Ata do XII Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP, que foi
aprovada e assinada pelos Procuradores-Gerais dos países presentes.
No que tange às potenciais alterações no Regimento Interno, a Comiss'ão selecionada durante
esta Reunião submeterá suas sugestões para discussão antes do próximo encontro, comprometendose as delegações a enviar propostas até 30 de abril de 2015.
Após o agradecimento de todas as delegações pela acolhida brasileira durante o evento, foi
anunciada, pelo Procurador-Geral da República de Cabo Verde, a realização do XIII Encontro de
Procuradores-Gerais da CPLP, em 2015, em Cabo Verde.
Havendo cumprido a agenda proposta, foi encerrado o XII Encontro de Procuradores-Gerais
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Brasília, 10 de dezembro de 2014.
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ATA-XII ENCONTRO DE PROCURADORES-GERAIS DA COMUNIDADE DE
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA-CPLP
ANEXO III
LISTA DE PROCURADORES-GERAIS DA CPLP
República de Angola
Dr. João Maria Moreira de Sousa
Procurador-Geral da República
Endereço: Largo 17 de Dezembro, Palácio do Povo, Luanda - Angola
Tel: 00244 222333172
Fax: 00244 222397597
E-mail para contato: (Dr. Gilberto Mizalaque Vunge) mizalack@hotmail.com;
(Dra. Eduarda Rodrigues) eduardarodriguesneto@hotmail.com
República Federativa do Brasil
Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República
Endereço: SAF Sul Quadra 04 Conjunto C Bloco A- CEP 70050-900, Brasília-Brasil
Tel: 005561 3105-6236
Fax: 005561 3105-6246
E-mail para contato: pgr-internacional@mpf.mp.br
República de Cabo Verde
Dr. Óscar Silva dos Reis Tavares
Procurador-Geral da República
Endereço: Rua Dr. Júlio Abreu - Largo do Ténis, C. P. 268 -Praia - Cabo Verde
Tel: +238 261 5748
Fax: +2382614733
E-mail para contato: Zico.Andrade@pgr.gov.cv; Jose.L.Marques@pgr.gov.cv;
Karina.Oliveira@pgr.gov.cv; Lisete.Neves@pgr.gov.cv; Olinda.Freire@pgr.gov.cv;
Oscar.Tavares@pgr.gov.cv

República da Guiné Bissau
Dr. Hermenegildo Pereira
Procurador-Geral da República
Endereço: Rua Dr. Severino G. Pina – Bissau
Tel: +245 206525/ 203888
E-mail para contato: cefersil@yahoo.com.br; procuradoriagb@yahoo.com.br
República de Moçambique
Dra. Beatriz Buchili
Procuradora-Geral da República
Endereço: Av. Julius Nyerere, 15, Maputo - Moçambique
Tel: + 258 21 490051/82 8726460
Fax: + 2582 1492758/1491011/1492800
E-mail para contato: paulomchan@mp.gov.mo; storredovale@yahoo.com;
SVLam@mp.gov.mo; tanianogueira60@hotmail.com
República Portuguesa
Dra. Maria Joana Raposo Marques Vidal
Procuradora-Geral da República
Endereço: Rua da Escola Politécnica, 140 – 1269-269 – Lisboa
Tel: +35121 392 1900
Fax: +21 397 5255
E-mail para contato: secretariado.pgr@pgr.pt; helena.goncalves@pgr.pt
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Dr. Frederique Samba Viegas d’Abreu
Procurador-Geral da República
Endereço: Rua Samora Machel - C. P. 60 - S. Tomé e Príncipe
Tel: +239 222 6963
Fax:+239 222 2486
E-mail para contato: s_22_samba@hotmail.com; kelvenobrecarvalho@gmail.com

República Democrática de Timor Leste
Dr. José da Costa Ximenes
Procurador-Geral da República
Endereço: Rua da Colmera, Dili - Timor Leste
Tel: +670 333 1165/ 1167
E-mail para contato:arlindo.silva@mp.tl; arlindofigueiredo@hotmail.com

REGIMENTO INTERNO DO ENCONTRO DE
PROCURADORES-GERAIS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA - CPLP

Conscientes da importância de enriquecer o patrimônio jurídico comum
com a relevante contribuição da cultura jurídica de cada um dos povos que
integram a grande família dos países e territórios de língua portuguesa;
Cientes da relevância da promoção e do incentivo ao intercâmbio de experiências entre Sistemas Jurídicos e entre os Ministérios Públicos dos Estados-membros da CPLP;
Considerando a Resolução sobre a Adoção de um Quadro Orientador para a
Elaboração dos Regimentos Internos;
Os Procuradores-Gerais dos Estados-membros da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa ACORDAM em aprovar o seguinte Regimento Interno
do Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1.
Definição
O Encontro de Procuradores-Gerais da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa configura-se como um fórum privilegiado de discussões e compartilhamento de experiências com vistas ao aprofundamento das relações
institucionais e da cooperação jurídica internacional entre os membros da
Comunidade.
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II - o Secretariado Técnico Permanente.

Art. 2.
Sede
Os Procuradores-Gerais da CPLP reúnem no Estado-membro que se oferecer para sediar a Reunião.
Art. 3.
Objetivos
Constituem objetivos do Encontro dos Procuradores-Gerais da CPLP, designadamente:
I - coordenar as ações de cooperação jurídica nos respectivos Ministérios
Públicos, cabendo-lhes, ainda, especificar as modalidades e os instrumentos
para exercerem tal competência;
II - promover, incentivar e desenvolver relações entre os seus membros nos
domínios jurídico e judiciário;
III - estimular a participação dos Membros e Magistrados dos Ministérios
Públicos em atividades de formação e aprimoramento profissional;
IV - promover o intercâmbio de experiências e informações, notadamente
no domínio da cooperação jurídica e judiciária, jurisprudencial e bibliográfica;
V - viabilizar reflexões conjuntas de temas e questões que se mostrem de
interesse comum para os diversos sistemas jurídicos e judiciários.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS
Seção I
DISPOSIÇÃO COMUM
Art. 4.
Órgãos do Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP

Seção II
DA PRESIDÊNCIA DO ENCONTRO
Art. 5.
Presidente do Encontro
I - a Presidência do Encontro caberá ao Procurador-Geral do Estado-membro onde se realiza a reunião;
II - caso o mandato do cargo de Procurador-Geral finalize antes do término
da presidência, o período presidencial será completado pelo novo chefe da
instituição.
Art. 6.
Competência do Presidente do Encontro
Compete ao Presidente do Encontro:
I - representar, interna e externamente, o Encontro;
II - agendar e convocar, na seqüência de concertação dos seus homólogos, o
Encontro de Procuradores-Gerais da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa;
III - elaborar a agenda de trabalhos do Encontro, submetendo-a à aprovação
dos membros;
IV- presidir e dirigir os trabalhos do Encontro;
V - assegurar a organização, os meios logísticos e os recursos financeiros
requeridos, sem prejuízo de demanda de apoio de outros Estados-membros
ou de instituições externas;
VI - promover o depósito, junto ao Secretariado Executivo da CPLP, dos
documentos aprovados no Encontro, nos termos do art. 21, item 3 dos Estatutos da CPLP;
VII - dar cumprimento às deliberações que forem tomadas pelo Encontro;
VIII - o que mais lhe for incumbido pelo Encontro de Procuradores-Gerais.

São órgãos do Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP:
I - a Presidência do Encontro;
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Seção III
DO ENCONTRO DE PROCURADORES-GERAIS DA COMUNIDADE
DE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Art. 7.
Reuniões
I - o Encontro ocorrerá em sessão ordinária uma vez a cada ano, sendo
possível ocorrer reunião extraordinária, por iniciativa do Presidente do
Encontro ou de qualquer Procurador-Geral, desde que a proposta seja aprovada de maneira unânime pelos demais Estados-membros;
II - o Encontro deve ocorrer com um quorum mínimo de seis Estados-membros;
III - as deliberações do Encontro são tomadas por consenso das delegações
presentes, em conformidade com os art. 22 e 23 dos Estatutos da CPLP.
Art. 8.
Composição
I - o Encontro dos Procuradores-Gerais da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa tem como membros os respectivos Procuradores-Gerais ou seus
representantes;
II – com a aprovação de todos os Estados-membros, é admitida a participação nos Encontros, como membro observador, do Ministério Público da
Região Administrativa Especial de Macau;
II - com a anuência unânime dos membros, em resposta a consulta que lhes
será feita pela Presidência do Encontro, poderão ainda participar nas reuniões, com o estatuto de observador, convidados tanto do país anfitrião, como
dos outros países ou organismos internacionais;

II - o Vice-Presidente do Encontro substituirá o presidente nas suas ausências e impedimentos;
III - ao Secretário cumpre exercer as funções de relator do Encontro e de
demais funções que lhe forem atribuídas pelo Presidente.
Art 10.
Competência
Ao Encontro compete:
I - Tomar as deliberações necessárias à execução e desenvolvimento dos
objetivos do Encontro que tenham sido agendados;
II - Aprovar e votar as alterações ao Regimento Interno do Encontro;
III - Aprovar o comunicado final, donde constará a síntese dos trabalhos, as
recomendações formuladas e as decisões tomadas, devendo ser aprovado
por todas as delegações presentes;
IV - Decidir sobre outras matérias que sejam levadas à sua atenção.
Art.11.
Convocação
I - A convocação será feita pelo Presidente do Encontro nos termos da alínea
b do art. 6.
II - As comunicações poderão ser feitas por via diplomática.
Secção IV
DO SECRETARIADO PERMANENTE
Art. 12.
Competências

I - o Presidente do Encontro é auxiliado por um Vice-Presidente e por um
Secretário eleitos entre os integrantes das delegações;

O Secretariado Permanente é um órgão de apoio e tem por funções:
I - assegurar a ligação com os núcleos de apoio nacionais ou regionais;
II - recolher e difundir as informações com interesse para as atividades do
Encontro;
III - organizar e conservar os arquivos do Encontro;
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Da Mesa e do Secretariado do Encontro
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IV - assegurar o seguimento das decisões, iniciativas e medidas que venham
a resultar de deliberações do Encontro de Procuradores-Gerais;
V - apoiar na organização e preparação dos Encontros de Procuradores-Gerais;
VI - funcionar em estreita articulação com o Secretariado Executivo da
CPLP, no quadro das competências deste de organização e participação nas
várias reuniões dos órgãos da CPLP e de acompanhamento da execução das
decisões dos Encontros de Procuradores-Gerais da CPLP, em conformidade
com as alíneas c e d no art. 17, item 1, dos Estatutos da CPLP.

Art. 16.
Entrada em vigor
O presente Regimento Interno, aprovado pelo IX Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP, reunido na Cidade de Brasília, Capital da República
Federativa do Brasil, entra em vigor após a aprovação de todos os Procuradores-Gerais dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa.

Art. 13.
Sede
O Secretariado Permanente do Encontro tem a sede onde o Encontro se
realizar.
Art. 14.
Secretário-Geral
O Secretariado Permanente é dirigido e coordenado por um Secretário-Geral, designado pelo Procurador-Geral do país em que se encontra a sede,
escolhido dentre os Membros e Magistrados do Ministério Público do Estado-Sede.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15.
Recursos financeiros
As ações aprovadas no âmbito dos Encontros de Procuradores-Gerais serão
financiadas por fontes a serem identificadas pelos respectivos órgãos. As
ações a serem financiadas pelo Fundo Especial da CPLP deverão submeter-se às normas e procedimentos previstos no Regimento do Fundo Especial,
nos termos do art. 21, item 4 dos Estatutos da CPLP.
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ATA-XII ENCONTRO DE PROCURADORES-GERAIS DA COMUNIDADE DE
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA-CPLP
ANEXO VI – Relatório do XI Encontro dos Procuradores-Gerais da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa

REPÚBLICA DE ANGOLA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
RELATÓRIO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA
QUALIDADE DE PRESIDENTE DO XI ENCONTRO DOS PROCURADORESGERAIS DA CPLP.
A Procuradoria-Geral da República realizou o XI Encontro dos ProcuradoresGerais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Luanda, Angola de 8 a 12
de Julho de 2013, no Palácio da Justiça sob o lema “o Reforço da Cooperação
Judiciária entre as Procuradorias-Gerais da CPLP”.
Estiveram presentes no Encontro os Procuradores-Gerais da República Federativa
do Brasil, de Cabo-Verde, de Moçambique, de Portugal, de S.Tomé e Príncipe, de
Timor Leste e da Região Administrativa Especial de Macau, na condição de observador.
Foi assinado um Memorando de Entendimento entre as Procuradorias-Gerais e
alterado o artigo 11º nº.1 do Regimento Interno, do Encontro dos Procuradores-Gerais
da República da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Durante este magno evento, os Procuradores-Gerais por unanimidade e por moção
de louvor, reconheceram o grande empenho e dedicação dos Digníssimos ProcuradoresGerais cessantes, nomeadamente, os Senhores Drs., Fernando José Matos Pinto
Monteiro, da República Portuguesa, Roberto Raposo, da República de S. Tomé e
Príncipe e Ana Pessoa, da República de Timor Leste.
Reconheceram também o papel desempenhado pelo Digníssimo Procurador-Geral
cessante da República Federativa do Brasil, Sr. Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos,
pelo mérito como desenvolveu as suas funções no âmbito das actividades realizadas nos
Encontros dos Procuradores-Gerais da República da CPLP.
Na qualidade de Presidente do XI Encontro, nos termos dos artigos 4º, 5º e 6 º, do
Regimento Interno, do Encontro dos Procuradores-Gerais das Comunidades dos Países
de Língua Portuguesa, CPLP, a Procuradoria-Geral da República de Angola realizou as
seguintes acções:
• Promoveu o depósito de todos os documentos subscritos e aprovados no
Encontro, junto ao Secretariado Executivo da CPLP, em Lisboa, respeitando o
disposto no artigo 6º nº. VI do Regimento Interno acima referido, e o ponto 5 da
Declaração de Luanda;

•

Diligenciou no sentido da realização do XII Encontro dos Procuradores-Gerais
da República da CPLP, oficiando à Procuradoria-Geral de Cabo-Verde no
sentido de acolher o evento, conforme o convencionado e consagrado no ponto
7 da Declaração de Luanda;

•

Oficiou à todas as Procuradorias-Gerais da República da CPLP, após
impossibilidade formal por parte da Procuradoria-Geral da República de CaboVerde para acolher o XII Encontro, no sentido de se respeitar o artigo 7º nº.1 do
Regimento Interno da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que refere
que o Encontro dos Procuradores-Gerais da República deverá ser realizado
anualmente;

•

Encetou contactos com o Procurador-Geral da República Federativa do Brasil,
Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, que se disponibilizou para organizar
o XII Encontro na Cidade de Brasília;

•

Cumpriu com o ponto 2 da Declaração de Luanda, tendo em parceria com o
Ministério da Justiça de Angola realizado uma conferência sobre o Reforço da
Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, onde participaram os pontos focais da Rede de Cooperação Jurídica
e Judiciária da CPLP, em 9 e 10 de Abril de 2014;
Quanto à institucionalização dos Encontros dos Procuradores-Gerais da
República da CPLP:

•

Reiterou junto do Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, o pedido constante da Declaração do Rio de Janeiro, de 24 de
Junho de 2010, referente à adesão institucional dos Encontros dos
Procuradores-Gerais da República à Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, CPLP, conforme ponto 4, da Declaração de Luanda.
Todavia, cabe concretizar o que se entende por institucionalização. Se
entendido como Reconhecimento, este já tramitou, visto que, o Secretariado
Executivo da CPLP referiu que o Comité de Concertação Permanente da CPLP
já reconheceu os Encontros dos Procuradores-Gerais da República da CPLP,
tendo este órgão solicitado que os mantivessem informados das deliberações e
iniciativas dos Encontros.
Ou se entendido como parte da orgânica da CPLP, neste caso, será complexo
pois, os Estatutos da CPLP preveem apenas os Órgãos, Instituições e os
Observadores. Os dois primeiros (órgãos e Instituições) são governamentais ou
destes dependem e os terceiros são entidades externas à CPLP.
Neste quadro, face ao Princípio da Separação de Poderes e a Natureza da
Magistratura do Ministério Público é difícil o enquadramento dos Encontros

dos Procuradores-Gerais da República da CPLP como parte da orgânica da
CPLP.
Acresce-se que, para a contextualização do Reconhecimento dos Encontros dos
Procuradores-Gerais da República da CPLP imperou o entendimento de que os
Encontros dos Procuradores-Gerais da República são uma realidade factual,
estabelecida pelos próprios como plataforma de cooperação na área de sua
competência, reconduzível à previsão do n.4 do art. 8., dos Estatutos da CPLP,
e que seria apenas o caso de os reconhecer como tal, não se exigindo qualquer
outro processo ou formalismo.
Por último, quanto a problemática da Autoridade
Central para
Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados
Membros da CPLP, conforme o ponto 3 da Declaração de Luanda:
•
Reiterou internamente, junto das entidades competentes a manifestação da
Procuradoria-Geral da República de Angola ser designada Autoridade Central,
de que resultou a elaboração de um Projecto-Lei sobre Cooperação Judiciária
em Matéria Penal que já se encontra para apreciação do órgão legislativo.
É tudo que nos cumpre relatar.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA em Luanda, aos 2 de
Dezembro de 2014.
O Procurador-Geral da República
/João Maria Moreira de Sousa/

ATA-XII ENCONTRO DE PROCURADORES-GERAIS DA COMUNIDADE DE
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA-CPLP
ANEXO VIII – Iniciativas acerca do Combate à Corrupção da República de
Angola e Moçambique

REPÚBLICA DE ANGOLA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

-Digníssimo Procurador-Geral da República Federativa do Brasil, Dr. Rodrigo Janot;
-Caríssimos Delegados a esta Conferência;
A matéria respeitante ao tema central desta Conferência, é de manifesta actualidade e
importância, sendo certo que a corrupção é um fenómeno negativo que afecta a
sociedade na maior parte dos países por este mundo fora.
Dada a qualidade dos participantes a este evento, dispenso a feitura de abordagens
doutrinárias ou académicas, pelo que, me parece útil aludirmos as realidades de cada
comunidade, na perspectiva de um intercâmbio de experiências, tendo em vista o
reforço dos mecanismos de controlo e combate à corrupção.
No caso particular de Angola, no que tange à motivação deste mal, é ponto assente que,
depois da independência, aos 11 de Novembro de 1975, as pessoas estavam convictas
de que eram governadas por um regime político regido por princípios de quase
igualdade material, e os delitos económicos, concorrendo ou não com actos de
corrupção, quando manifestamente graves para a economia, eram susceptíveis de
aplicação de penas severas e medidas políticas contundentes.
As relações na nossa sociedade começaram a deteriorar-se com o decurso da guerra que
se alastrou pelo país, e que trouxe consigo, transformações danosas que, pouco a pouco,
foram dando origem ao surgimento de condutas negativas, tendo numa primeira fase
surgido a corrupção por via da improbidade administrativa que a seu tempo ganhou
espaço, mas também a corrupção ao nível do sector empresarial privado.
Tem havido empenho notável dos diversos sectores da sociedade civil, na promoção de
realizações sociais, que vem dando os seus frutos, onde se destaca o papel das igrejas

cristãs, que no universo das ações ministeriais, dedicam muita atenção ao incentivo
sobre a necessidade do respeito pelos valores de integridade moral, cívica e social da
população em geral, e dos servidores públicos, em particular.
A Procuradoria-Geral da República de Angola e o Ministério Público, no âmbito das
suas atribuições legais, cumprem um papel relevante na consciencialização da
população, promovendo o debate sobre temas relevantes para a educação jurídica e
prevenção criminal.
Nos últimos anos foram adoptados instrumentos jurídicos importantes, assentes nos
princípios da lealdade, imparcialidade, de probidade, e outros de natureza deontológica
de distintas profissões.
.
Um instrumento político normativo com manifesta aplicabilidade é a Lei nº 3/10, de 29
de Março, Lei da Probidade Pública. É um mecanismo normativo de regulação
comportamental dos agentes públicos, que passaram a ser criminalmente
responsabilizados, sempre que incorram em práticas que conduzem ao enriquecimento
ilícito (artº 25º).
Nos termos desta lei, são agentes públicos, os Membros do Governo, os Deputados à
Assembleia Nacional, Magistrados Judiciais e do Ministério Público e demais Entidades
da Administração Pública, sendo que sobre estes destinatários recai a obrigação de
declarar os bens, nomeadamente, os rendimentos, os títulos, as acções ou qualquer outra
espécie de bens e valores no início da sua actividade pública, devendo ser actualizada de
dois em dois anos. (artº 27º)
Tanto do preâmbulo da lei, quanto do seu conteúdo, se infere que o propósito
perseguido pelo legislador, é o diminuir o indigesto ambiente de abusiva promiscuidade
cruzando gestores públicos e o património do Estado, inverter o quadro através do
combate cerrado contra o grande mal social que é a corrupção.
Temos constatado, e é ponto assente, que a protecção de determinados bens jurídicos
reclama do ordenamento jurídico-penal angolano uma maior abrangência de condutas,
como forma a tipificar infracções ainda não criminalizadas que de uma ou outra forma
causam sérios prejuízos à economia do país e à sociedade em geral.
Na perspectiva e necessidade premente de instituir um sistema de prevenção e repressão
do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, em conformidade com
o direito internacional sobre a criminalidade transnacional, a Assembleia Nacional,
órgão legislativo na República de Angola, aprovou a Lei nº 34/11, de 12 de Dezembro Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo.
Três anos depois, com base nas 40 Recomendações do Grupo de Acção Financeira
Internacional (GAFI/FATF) e nas normas da Convenção de Palermo, o Legislador
Angolano fez publicar a Lei nº3/2014 de 10 de Fevereiro, Lei sobre a Criminalização
das Infracções Subjacentes ao Branqueamento de Capitais.

A par disto, foram criados grupos de trabalho, por via de despachos Presidenciais, com
a finalidade de estudar e elaborar as pertinentes propostas de implementação da
Convenção Contra a Corrupção no Ordenamento Jurídico Angolano.
No que diz respeito aos crimes abordados no nosso tema, conferimos nota positiva à
UIF - Unidade de Informação Financeira, um órgão sob dependência directa do Banco
Nacional de Angola e que, actuando como entidade supervisora, participa ao Ministério
Público os casos suspeitos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
e outros crimes financeiros, como fraudes através do sistema bancário, fraudes fiscais e
outras.
A Procuradoria-Geral da República, no que para esta abordagem interessa, instituiu dois
órgãos operativos de notável empenho, nomeadamente, a Direcção Nacional de
Investigação e Acção Penal - DNIAP, com competência de perseguir infracções
cometidas por titulares de cargos políticos, por Magistrados Judiciais e do Ministério
Público, entre outras entidades; e a DIRECÇÃO NACIONAL DE PREVENÇÃO E
COMBATE À CORRUPÇÃO, com competência de levar a cabo acções de inteligência
criminal, apoio às investigações em curso na DNIAP, leva a cabo acções de moralização
social, e de protecção de
bens de
interesse público; desenvolver acções de prevenção contra crimes de corrupção, de
fraudes, realizando investigações e inquéritos.
Dados recentes indicam que no decurso deste ano que está prestes a terminar, foram
sinalizados muitos casos suspeitos de fraudes financeiras, susceptíveis de
responsabilização criminal, envolvendo produtos e serviços bancários.
CARÍSSIMOS COLEGAS E CONVIDADOS,
Com base nas normas procedimentais que regem o processo penal no nosso país, a
instauração de processos de investigação criminal sobre a matéria antes aludida, de um
modo geral dão origem a acções de buscas e apreensões de bens, passíveis de
reverterem a favor do Estado.
É Importante referir que o Estado Angolano por via da intervenção do Ministério
Público, e da Ajuda Mútua Judiciária Internacional, recuperou nos últimos quatro anos
avultados recursos financeiros que haviam sido transferidos ilicitamente para o exterior
do país.
Entretanto, a realidade actual do crime transnacional exige de todos os Estados o reforço
da cooperação judiciária internacional, porque o combate contra aquela criminalidade
exige esforços comuns indispensáveis.
TENHO DITO E MUITO OBRIGADO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Combate à corrupção em Moçambique
Por Ana Maria Gemo Bié
(Procuradora Geral Adjunta e Directora do GCCC)

Permitam-me saudar o Senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot
Monteiro de Barros, ao qual endereçamos os nossos agradecimentos pelo convite que
formulou à Procuradoria-Geral da República de Moçambique para tomar parte da
Conferência Internacional de Combate à Corrupção, e para abordar o tema: O combate
à corrupção na Ibero-América e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Queremos, igualmente, saudar a todos os participantes aqui presentes, assim como a
Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, pela celebração dos 60 anos da
sua criação.
Sentimo-nos bastante honrados pela oportunidade que nos é dada para partilhar a
experiência de Moçambique, nesta Conferencia, um fórum privilegiado da Associação
Ibero- Americana de Ministérios Públicos, que decorre hoje, dia 9 de Dezembro, data
que por sugestão da Organização das Nações Unidas e em homenagem a assinatura da
Convenção de Combate à Corrupcao (Convenção de Mérida) por cerca de 110 países,
passou a ser considerada como dia Internacional de Luta Contra a Corrupção.

Em todo o mundo, esta data tem um significado muito especial, pois é um dia de
reflexão, em que vários segmentos da sociedade se reúnem para debater, em conjunto,
sem tabus e sem preconceitos, sobre o que tem sido feito e o que deve ainda se feito no
tocante a luta contra à corrupção, designadamente, quanto as políticas e estratégias
adoptadas, para a promoção da cultura de isenção, integridade, legalidade e
transparência nos Estados.
Apesar de pertencermos a Continentes diferentes, nomeadamente, América e África, os
desafios que temos são iguais e comuns.
Na verdade, cremos ser ponto assente que os países membros da Associação IberoAmericana, assim como Moçambique, ainda se debatem com níveis consideráveis de
corrupção, nas suas mais variadas manifestações.
A corrupção em Moçambique é um problema transversal a toda a sociedade e, traduz-se
em comportamentos que se desviam dos deveres formais de uma função pública a favor
de interesses privados. Associa-se a um fenómeno de poder onde agentes dotados de
certa influência conseguem obter vantagens de forma ilegal, ou por via eticamente
questionável.
Na historia do nosso país, as manifestações de corrupção nem sempre foram as mesmas
e com o mesmo vigor.
Com efeito, nos primeiros anos da Independência Nacional (década de 70), em que os
ideais predominantes levavam à intolerância no trato com a corrupção, vimos esse
fenómeno reduzido à ínfima espécie. Isso orgulhou Moçambique, dentro e alémfronteiras, e orgulhou a todos os moçambicanos.
Hoje, a situação é outra, em grande parte, porque as mudanças que conduziram à
liberalização do mercado não foram acompanhadas de um desenvolvimento
institucional que permitisse acautelar a ruptura dos valores éticos morais e,
consequentemente, o desenvolvimento da corrupção.

Esse estado de coisas é agravado pela “ globalização” que permite a difusão não só das
coisas boas, mas também das más (e estas mais facilmente), como o crime organizado e
transnacional à mistura, onde se inclui o tráfico de drogas, de seres e órgãos humanos,
de viaturas, o branqueamento de capitais, raptos, etc.
2- O combate a corrupção em Moçambique
A elaboração da política de combate ao crime em geral e, à corrupção em especial, é um
aspecto central de governação de Moçambique.
Em 2004, no contexto da Reforma do Sector Público (2001-2010) e da Estratégia
Anticorrupção

do

Governo

Moçambicano

(2006-2009),

momentos

que

consubstanciaram o mais alto comprometimento do Governo na luta contra a corrupção,
foi criado o Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC), através da Lei nº
6/2004, de 17 de Junho, que é um órgão do Ministério Público de nível central e
provincial.
Integra na sua composição, magistrados do Ministério Público e é dirigido por um
Director que se subordina ao Procurador-Geral da República, no caso uma ProcuradoraGeral da República.
Este Gabinete tem por função, a prevenção e combate aos crimes de corrupção,
peculato, participação económica ilícita, tráfico de influências, enriquecimento ilícito e
conexos.
Assim, no contexto da prevenção, em coordenação com as diversas instituições do
Estado e privadas, a sociedade civil e a população em geral, o GCCC realiza e promove
actividades de educação cívica dos funcionários públicos e do cidadão, demonstrando o
que a Lei considera crime de corrupção, a sanção correspondente e os efeitos sociais
para o agente do crime, para o Estado e para a sociedade. Para efeito, faz deslocar,
regularmente, várias brigadas às províncias e distritos.

A nível repressivo, o GCCC intervém quando falha o mecanismo preventivo e o crime
acontece, ocupando-se da investigação criminal e instrução preparatória dos processos,
até sua remessa aos tribunais respectivos, sendo o caso.
Ao GCCC cabe, ainda:

1. Participar na formulação de políticas e estratégias visando a prevenção e
repressão dos crimes de corrupção;
2. Apresentar propostas de medidas susceptíveis de conduzirem à diminuição dos
crimes de corrupção;
3. Coordenar as actividades que tenham por objecto a prevenção e repressão dos
crimes de corrupção;
4. Propor providências necessárias ao Procurador-Geral da República sobre o
prosseguimento das investigações no estrangeiro e acordar as formas de
actuação, em coordenação com as autoridades competentes dos respectivos
Estados, no caso de crimes de corrupção.
Por sua vez, os magistrados do GCCC, no exercício das suas funções:
•

Recolhem informações relativamente a notícias de factos susceptíveis de
fundamentar suspeitas de prática de crimes de corrupção;

•

Solicitam a realização de inquéritos, inspecções e sindicâncias e outras
diligências que se mostrem necessárias para à averiguação da conformidade de
determinados actos ou procedimentos administrativos;

•

Intimam pessoas para apresentar por escrito, informações de valores que detém,
quer no país, quer no estrangeiro, entre outras situações.

3- Quadro legislativo para o combate a corrupção em Moçambique

No ordenamento jurídico moçambicano encontram-se tipificadas como crimes de
corrupção e, por isso, puníveis:
a)A nível do Código Penal:
•

Peita, suborno e corrupção de empregado público – artigo 318 do C.P. –
corrupção passiva (2-8 anos de prisão maior);

•

Corrupção de juízes (e jurados) artigo 319 do C.P. (8-12 anos)

•

Corrupção activa – artigo 321 do C.P;

•

Aceitação de oferecimento ou promessa por empregado público – art. 322 do
C.P. (2-8 anos de prisão maior);

•

Concussão – art. 314 do C.P. (16-20 anos de prisão maior);

•

Peculato – art 313 CP;

b) No que se refere à legislação avulsa temos:
•

Lei nº 1/79, de 11 de Janeiro – sobre desvio de fundos ou bens do Estado, prevê
penas de prisão até 24 anos;

•

Lei nº 9/87, de 19 de Setembro – sobre abuso de cargo ou função;

•

Lei nº 6/2004, de 17 de Junho - reforça o quadro legal já existente, ao introduzir
mecanismos complementares de combate à corrupção.

•

Lei n˚ 14/ 2012, de 12 de Fevereiro - consagra competências aos magistrados do
Ministério Público afectos no Gabinete Central de Combate a Corrupção para
deduzir a acusação.

•

Lei n˚ 16/2012, de 14 de Agosto - estabelece as bases e o regime jurídico
relativo à moralidade pública e ao respeito pelo património público, por parte do
servidor público.

c) No que se refere as Convenções Internacionais temos:
•

Convenção das Nações Unidas (2006);

•

Convenção da União Africana (2006);

•

Protocolo Anti-corrupção da Comunidade para o Desenvolvimento da África
Austral –SADC (2004).

Decorridos mais de 10 anos de trabalho estamos perante uma outra realidade, com
efeito:
•

O combate à corrupção entrou no vocabulário activo dos moçambicanos;

•

Regista-se uma tendência generalizada de melhoria da prestação de serviços e do
ambiente de negócios, facto que contribuiu para a subida de Moçambique, em 15
lugares, no Doing Business 2014;

•

Há um crescente número de auditorias realizadas pelo Tribunal Administrativo e
pela Inspeção-Geral de Finanças, o que permite avaliar a utilização ou aplicação
dos recursos nas instituições públicas;

•

As inspeccoes internas das instituições do Estado estão cada vez mais a
desempenhar o seu papel, inspecionando regularmente o funcionamento da
adminsitracao pública;

•

As auditorias públicas e privadas estão legalmente obrigadas a comunicar ao
Gabinete Central de Combate à Corrupção os indícios de prática de crimes de
corrupção que houverem constatado;

•

Há um crescente movimento de descentralização e desconcentração através da
implementação de varias estratégias e instrumentos legais, o que promove uma
cultura de democracia participativa, indispensável a um clima adequado de boa
governação;

•

A publicação de dados estatísticos sobre a situação criminal dos réus acusados e
condenados, assim como da responsabilização disciplinar no aparelho do Estado
concorreu para a diminuição da percepção da existência de impunidade;

A par disto, nos últimos anos, o Estado moçambicano tem estado a munir-se de mais
legislacao, para o fortalecimento do Estado e garantia de integridade, a imparcialidade e
a transparência dos servidores públicos.
Há dois anos a Assembleia da República aprovou a lei da Probidade Pública que
estabelece regras com vista a maior moralização pública e a forma como os servidores
devem lidar com a coisa pública.
Esta lei regula, por exemplo, a matéria de recebimento de ofertas pelos servidores
públicos, conflito de interesses, estabelece a obrigação de prestação da declaração de
bens por dirigentes, gestores da coisa pública, entre outros.
Relativamente a declaração de bens a lei estabelece como entidades depositárias a
Procuradoria-Geral da República, aos vários níveis, e o Tribunal Administrativo, tendo
sido já criadas as respectivas comissões de recepçao e verificação, que entre outras
competências tem a missão de avaliar e validar as declarações, e nos casos de suspeita
de proveniência ilícita do património, comunicar o GCCC.

Institucionaliza, igualmente, a Comissão Central de Ética Pública, bem como as
comissões de ética pública em todas as instituições públicas, incluindo as empresas
públicas.

Trata-se de uma lei que está a produzir os seus resultados e a título de exemplo, o
Presidente da República, com base nesta lei procedeu a devolução de uma viatura de
Marca Mercedes Benz, que lhe foi oferecido por um grupo de empresários
moçambicanos, em homenagem ao final do seu mandato.
Igualmente o parlamento moçambicano aprovou uma nova Lei de Prevenção e Combate
ao Branqueamento de Capitais (lavagem de dinheiro),que prevê entre outras medidas:

•

O dever de comunicação ao GIFiM – Gabinete de Informação Financeira
de Moçambique de todas as transacções suspeitas;

•

A medida provisória de apreensão de fundos depositados em bancos ou
outras instituições de crédito pertencentes aos suspeitos de envolvimento
em crimes diversos, incluindo a corrupção.

Foi ainda, aprovada a Lei de protecção de testemunhas, vítimas e declarantes, que
estabelece o regime de protecção dos sujeitos processuais com vista a sua participação
efectiva nas diversas fases do processo.

4- Principais desafios
Conscientes de que a batalha da luta contra a corrupção não se ganha de um dia para
outro, mas sim, dia-a-dia e de forma permanente, Moçambique continua aglutinando
esforços, vontades e parcerias nos diversos e variados cenários sociais, para confinar e
fazer retroceder a corrupção.

Assim, constituem desafios:

•

Continuação de formação dos quadros (Procuradores, juízes e agentes de
investigação e de inteligência) em matéria de corrupção;

•

Reforço de cooperação internacional; e

•

Mobilização da capacidade técnica das instituições de combate e prevenção à
corrupção.

Para terminar queremos reiterar as nossas felicitações a Associação Ibero- Americana
de Ministérios Públicos, pela passagem dos marcantes 60 anos.
Muito obrigado.

O Combate à Corrupção e os Mecanismos de Recuperação de Activos em
Moçambique
Por Beatriz da Consolação Mateus Buchili

Procuradora-Geral da República
A prevenção e o combate a corrupção é prioridade do Governo Moçambicano e da
Procuradoria-Geral da República.
A par da tradicional punição criminal dos agentes das diversas categorias de crimes, em
geral e do crime de corrupção, em particular, através da aplicação de penas de privação
de liberdade, tomamos como um dos nossos grandes desafios a recuperação de activos.
É que uma das formas da actuação do crime organizado, incluindo a corrupção consiste
no branqueamento de capitais ou outras formas pelas quais os ganhos de proveniência
ilícita são disfarçados no sistema financeiro e demais instâncias formais, passando a ter
uma aparência de legalidade.
A ordem jurídica moçambicana, prevê, no essencial, dois mecanismos para deitar mão
aos bens patrimoniais resultantes da actividade criminosa, designadamente, a apreensão
e o confisco.
A apreensão de bens é um acto de política criminal, de natureza preventiva que visa a
obtenção de prova da prática de determinado acto criminal e do respectivo agente bem
como garantir a disponibilidade daquele produto em fase posterior, sendo por isso, um

instituto do Direito Processual Penal, que tem lugar na fase da instrução preparatória,
fase correspondente ao inquérito em outros sistemas jurídicos, cuja direcção é da
responsabilidade do Ministério Público.
No nosso sistema, as buscas e apreensões durante esta fase têm natureza jurisdicional.
Por essa razão, carecem sempre de autorização do Juiz da Instrução Criminal, por força
dos artigos 68 da Constituição da República, 202 e seguintes do Código de Processo
Penal e 1 da Lei nº 2/93, de 24 de Junho.
São passíveis de apreensão, entre outros bens, as armas e instrumentos que serviram à
infracção ou estavam destinados para ela, os objectos que forem deixados pelos
delinquentes no local do crime ou outros cujo exame seja necessário para o processo e
ainda o produto do crime enquanto resultado da actividade criminosa.
Os bens acima indicados, em caso de condenação do réu e provado que os mesmos
respeitam a qualquer das classes descritas acima, são declarados, judicialmente,
perdidos a favor do Estado.
Como dizíamos, uma das formas de desencorajamento da actividade criminosa, é a
combinação das penas de privação de liberdade com outras medidas de natureza
económica como o confisco.
No ordenamento jurídico moçambicano, o confisco de bens é uma medida que ocorre
por efeito da condenação, resultando da determinação legal a obrigatoriedade da
declaração da perda de instrumentos, bens, objectos, valores e outros relacionados com
o crime, a favor do Estado.
Esta medida está prevista em diversa legislação especial substantiva como por exemplo:
• A Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, que introduz mecanismos complementares de
combate à corrupção, prevê, no artigo 11 que “Independentemente de outras sanções
penais, civis e administrativas, os autores dos crimes de corrupção estão sujeitos a perda
dos bens ou valores acrescidos ilicitamente no seu património”;

• O parlamento moçambicano aprovou, no ano passado, uma nova Lei de Prevenção e
Combate ao Branqueamento de Capitais (lavagem de dinheiro), a Lei 14/2013, de 12 de
Agosto que prevê entre outras medidas:

 O dever, por parte dos bancos e outras instituições financeiras, de comunicar ao
Gabinete de Informação Financeira de Moçambique todas as transacções suspeitas;

 A medida provisória de apreensão de fundos depositados em bancos ou outras
instituições de crédito pertencentes aos suspeitos de envolvimento em crimes diversos,
incluindo a corrupção;

 Prevê ainda, que, a requerimento do Ministério Público, o Tribunal pode decretar,
na decisão final, o confisco de fundos, bens, direitos e quaisquer outros objectos de
origem ilícita ou destinados à actividades ilícitas, depositados em bancos ou outras
instituições de crédito;

• Nos termos do artigo 17 da Lei nº 3/96, de 4 de Janeiro, que estabelece o quadro
normativo básico do comércio de câmbios, são sempre declarados perdidos a favor do
Estado, os bens utilizados ou obtidos no exercício ilegal de operações cambiais;
• Por fim a Lei sobre o combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, substâncias
psicotrópicas, precursores e preparados ou outras substâncias com efeitos similares, Lei
nº 3/97, de 13 de Março, estabelece nos artigos 50 e 51 da que toda a recompensa
atribuída, prometida ou dada a agentes de infracção previstas nesta lei, destinadas a ele
ou a terceira pessoa, é declarada perdida a favor do Estado.
Como se pode notar, a maior parte dos bens, objectos, valores ou direitos sujeitos a
perdimento a favor do Estado não são de fácil determinação pois, exigem uma aturada
investigação com vista a estabelecer o nexo entre a actividade criminosa e os
respectivos benefícios.
Nos últimos tempos recuperamos acima de 30.000.000,00 MT, imóveis, viaturas e
motorizadas como produto de crimes de corrupção. Para o efeito, contamos com a
colaboração das instituições financeiras, na comunicação de operações suspeitas e
congelamento das contas dos criminosos.
Ciente da necessidade de incrementar os níveis de recuperação de activos, o país vem
aperfeiçoando a sua legislação, como é o caso da nova lei sobre o branqueamento de
capitais, a Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto, que, contrariamente a anterior, a Lei nº
7/2002, de 05 de Fevereiro, já não condiciona a condenação pelo crime de
branqueamento de capitais, à condenação pelo crime precedente.
Esta orientação é ainda reforçada pelo novo código penal, aprovado recentemente pela
Assembleia da República, que criminaliza o crime de enriquecimento ilícito que ocorre
quando alguém é proprietário de património que, comprovadamente, não corresponde
ao seu rendimento legítimo.
Em jeito de conclusão, reiteramos que o confisco de bens resultantes da actividade
criminosa constitui um mecanismo importante que, associado às penas de prisão e

outras, concorre para a concretização dos efeitos das penas, mormente a prevenção geral
e especial.
O confisco pode conduzir à recuperação de somas avultadas de dinheiro, assegurar o
ressarcimento pelos danos que tenham sido causados ao Estado e outras entidades e
impede que o criminoso usufrua dos resultados das suas actividades ilícitas.
A criminalidade transnacional e a flexibilidade com que actualmente são efectuadas as
transacções económico-financeiras fundamentam a necessidade de uma permanente
formação de quadros e articulação entre as instituições judiciárias dos Estados, o que
torna a uma oportunidade impar para o reforço dos respectivos mecanismos.
Moçambique está a preparar um estudo sobre os níveis da prevalência da corrupção, as
principais causas, o impacto das acções de prevenção até aqui realizadas no país e
esperamos que os resultados do mesmo, constituam um instrumento para a correcção
das acções menos conseguidas e a partilha das melhores práticas, por todos os sectores
da Administração Pública.
Consciente de que a batalha da luta contra a corrupção não se ganha de um dia para o
outro, mas sim, dia-a-dia e de forma permanente, Moçambique continua aglutinando
esforços, vontades e parcerias para confinar e fazer retroceder a corrupção.
Muito obrigada
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Criação do CCJI em fev/2005
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Portaria Conjunta AGU/PGR/MJ 01/2005
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!

Compõe a estrutura do Gabinete do PGR
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Exerce a função de autoridade central em 3 tratados
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Órgão de apoio do PGR e do MPF na cooperação internacional

!

Unidade responsável por relações internacionais da PGR e do MPF

!

Responsabilidade pela interlocução do MPF com órgãos congêneres
–

No âmbito nacional

–

No plano internacional
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O NOVO PROCEDIMENTO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (PCI)
→ PORTARIA PGR 556, de 13 de agosto de 2014
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(1) COOPERAÇÃO PENAL
(2) COOPERAÇÃO POLICIAL
(3) COOPERAÇÃO CIVIL
(4) COOPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
(5) COOPERAÇÃO ADUANEIRA
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REFCO
WACAP
RRAG
StAR/INTERPOL
REDES DA REMPM
REDES DA AIAMP
REDES DA IAP
REFCO-SUR

EVOLUÇÃO DAS REDES
• EUROJUST
• AMERIJUST

• “MAGISTRADOS” DE LIGAÇÃO

REDES PARA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

!

!
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RASTREAMENTO INTERNACIONAL
–

REDES (CARIN, RRAG, etc)

–

AROs

–

FIU

–

INTERPOL

BLOQUEIO ADMINISTRATIVO
–

FIU

–

MP

–
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BLOQUEIO JUDICIAL (MLAR)
–

Necessidade de ordem judicial brasileira?

–

Necessidade de ordem judicial estrangeira?

!
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CONFISCO
–
Conviction based confiscation
–
Non-conviction based confiscation
REPATRIAÇÃO
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–
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