
Processo nº 10/2013 
 

Crime de falsificação de documentos 
Integração do crime de falsificação de documentos; necessidade de aprofundamento das 

diligências de prova, designadamente o exame à vitima e as declarações das pessoas que 

viram o cadáver 

 

Sumário: 
 

1. Emitir um documento a certificar um facto que não é verdadeiro é incorrer no 

crime de falsificação de documento em conformidade com o disposto no artigo 

218.º do Código Penal.  

2. Para se atender a circunstância do bom comportamento anterior é necessário 

demonstrar que o réu tinha um comportamento superior dos demais indivíduos 

em idênticas condições de vida, idade e cultura e colocados nas mesmas 

condições de criminalidade; 

3. Em processos-crime é sempre necessário efectuarem-se exaustivas diligências de 

prova, designadamente, o exame à vítima feita por um técnico de saúde ou alguma 

autoridade que ateste que a vítima encontrava-se morta; o estado geral da vítima, 

(se a vítima encontrava-se grávida, declaração das pessoas que tiveram contacto 

com o cadáver para atestar as condições ou circunstâncias em que a viram ou 

encontraram, etc… 

 

 
Acórdão 

 

Acordam em Conferência, na 2.ª Secção (criminal) do Tribunal Superior de Recurso 

de Nampula, nos presentes autos provenientes da 3.ª secção criminal do Tribunal 

Judicial da Província da Zambézia: 

1. Arlindo Viagem Intabela, à data dos factos solteiro, de 45 anos de idade, 

camponês, filho de Viagem Intabela e de Joaquina Muchapa, natural de Munhamade, 

Distrito de Lugela, Província da Zambézia e residente em Namurere-Munhamade, no 

mesmo Distrito; 

2. César Manuel Cueliua, à data do procedimento penal casado, de 44 anos de idade, 

dactilógrafo, filho de Manuel Cuelina e de Guinaula Neire, natural de Munhamade, no 

Distrito de Lugela, Província da Zambézia e residente à data da sua prisão na Unidade 

“Cauca”, casa n.º 112, na cidade de Quelimane; 

Devidamente acusados pelo Ministério Público, os réus foram, pela 3.ª Secção 

(criminal) do Tribunal Judicial da Província da Zambézia pronunciados como autores 

materiais dos seguintes crimes: 

Arlindo Viagem Intabela 

 Crime de homicídio voluntário qualificado, previsto e punido pelos artigos 349.º 

e 351.º, n.º 1, ambos do Código Penal; 



 Crime de ocultação de cadáver, previsto e punido pelo artigo 389.º do Código 

Penal: 

 Crime de corrupção activa, previsto e punido pelos artigos 321.º, n.os 1 e 3 e 

222.º do Código Penal; 

César Manuel Cueliua 

 Encobridor do crime de homicídio voluntário qualificado, previsto e punido 

pelos artigos 349.º e 351.º, n.º 1, ambos do Código Penal; 

 Crime de falsificação de documento por empregado público, previsto e punido 

pelo artigo 218.º, n.os 1 e 3 do Código Penal; 

 Crime de suborno, previsto e punido pelo artigo 318.º do Código Penal. 

Submetido a julgamento, aquele Tribunal considerou a acusação parcialmente 

procedente porque provada e, deste modo, albsolveu os réus dos crimes de homicídio 

qualificado, ocultação de cadáver, corrupção e suborno.  

Assim, o Tribunal condenou ambos pelos crimes de falsificação de documento por 

empregado público, uso de documento falso, previsto e punido pelo cotejo dos artigos 

222.º, n.º 1 e 218.º, n.os 1 e 3 do Código Penal, na pena de 5 (cinco) anos de prisão 

maior, no pagamento de 600,00MT (seiscentos meticais) de imposto de justiça e de 

20,00MT (vinte meticais) de emolumentos ao seu defensor oficioso – os valores são 

expressos nos autos em metical da antiga família. 

Inconformado com esta sentença, interpôs recurso César Manuel Cueliua, juntando 

de imediato as respectivas alegações, das quais se extrai, de relevante que: 

 O réu reconhece o crime de falsificação de documento por empregado público, 

mas nega o de suborno e ser encobridor do crime de homicídio qualificado 

porque este último foi cometido pelo co-réu Arlindo antes de ambos se 

conhecerem e sem terem qualquer tipo de relação; 

 Que a pena que lhe foi aplicada não foi fixada tendo em conta que lhe 

beneficiam as circunstâncias 2.ª, 8.ª, 9.ª e 21.ª, todas do artigo 39.º do Código 

Penal, pelo que requer que tal medida da pena seja revista, ajustando-a à medida 

apenas do acto de falsificação de documento. 

Nesta instância, o Digníssimo Sub-Procurador Geral Adjunto é de parecer que a 

decisão deve ser confirmada por ser justa e legal, porquanto a pretensão do recorrente 

carece de factos que a sustentam nos autos. 

Correu o processo aos vistos legais, cumprindo agora apreciar e decidir: 

Os autos carecem de revisão para as irregularidades técnico-processuais que 

grassam nos autos. Todavia passemos adiante, tendo presente que nenhuma delas 

obstaculiza o conhecimento do mérito do recurso. 

Questões a resolver 



Colhidos que foram os vistos legais cumpre-nos resolver, de acordo com o conteúdo 
dos autos e, em especial, das alegações do recorrente, da acusação, da pronúncia e da 
sentença, as seguintes matérias: 
 

 as questões suscitadas pelo recorrente, designadamente a subsunção legal dos 
factos e o atendimento das cincunstâncias atenuantes, que no seu entender 
poderiam influir na aplicação de uma pena mais branda ao réu; 

 o modo e os critérios usados na primeira instância na apreciação da prova; 

 a aplicação da lei aos factos, pelo tribunal recorrido; 

  enfim, resguardar a prestação jurisdicional de qualquer arbitrariedade, 

parcialidade, pessoalidade e também para corrigir a falibilidade e as 

imperfeições humanas que possam ter interferido na administração da justiça. 

Os factos 

O réu e a vítima Esterinha Viagem, também tida por Alima Viagem, nos autos eram 

irmãos de sangue, isto é, filhos do mesmo pai e mesma mãe. 

O réu sofria de uma doença, não identificada que lhe fazia cair, podendo isso 

acontecer, em média, entre três a quatro vezes ao dia.  

Preocupado com o seu estado de saúde, Arlindo procurou e fez consultas num 

curandeiro, tendo este indicado a sua irmã Alima como autora da tal doença. Assim, 

Arlindo solicitou ao curandeiro uma droga para que tomasse para ter a coragem de 

matar a sua irmã, o que foi satisfeito. 

Segundo o réu, este curandeiro já faleceu. 

 Assim e em obediência à indicação do curandeiro e pela coragem ganha, no dia 27 

de Maio do ano 2002, cerca das 5:00 horas, o réu, munido de uma faca, dirigiu-se à 

residência onde Alima vivia e a encontrou sozinha a varrer o quintal. 

A queixa do crime só é feita no dia 13 de Outubro de 2003, portanto, cerca de um 

ano e quatro meses depois da consumação da morte de Esterinha, não havendo 

nenhuma explicação para tamanha atitude. 

 Supõe-se que, usando a faca para vencer a resistência da vítima, o réu arrastou-a 

até as margens do Rio Licungo onde, aparentemente sem ajuda de mais ninguém 

esfaqueou-a em diversas partes vitais do corpo, causando-lhe lesões graves, em 

consequência das quais teve morte instantânea no local. 

Certificado o óbito, o réu atou o corpo através dos membros superiores a uma rocha 

enorme e lançou-o ao mar, na esperança de que não flutuaria e, assim, mais ninguém 

poderia o descobrir. 

Entretanto, três dias depois, o corpo veio a ser encontrado a flutuar nas margens do 

rio, momento em que o réu já se tinha refugiado algures na cidade de Quelimane. 

Não clarificam os autos que atitude tomaram as entidades administrativas do local 

do crime em face da morte de Esterinha e nem os factos trazem à luz do dia as diligências 

que os familiares e ou outros interessados terão feito no espaço de tempo que 

intermediou a morte e a captura do seu autor.  



Sabe-se apenas que somente em 2003 foi o réu encontrado, quando da cidade de 

Quelimane, já no mais à vontade para continuar a vida normalmente, pretendia ir 

buscar a sua mulher que ficara em Munhamade.  

Para o efeito, o réu contactou César Cueliua, agente da Polícia da República de 

Moçambique, afecto à Polícia de Investigação Criminal, contando-lhe do sucedido, 

tendo este se prontificado em lhe ajudar.   

Assim, César forjou uma Guia de Apresentação com a qual o réu poderia se deslocar 

até a sua casa e tratar tudo o que pretendia, apresentando o documento a qualquer 

autoridade que o interpelasse. Nos termos da Guia o réu passaria por um condenado 

que está a cumprir a pena na sequência do crime cometido.  

Toldada assim a mente do réu, este começou a viagem para casa, tendo sido visto no 

dia 19 de Setembro de 2003 por Lemos António Carecum, filho da malograda que de 

imediato o deteve e o entregou à Polícia, iniciando-se assim este procedimento criminal. 

Na esquadra, o réu exibiu a guia cuja cópia consta de fls. 7, esclarecendo que foi passado 

por César em Quelimane, mediante o pagamento de 100,00 MT (cem meticais), mas 

cedo a polícia se apercebeu da falsidade da Guia. 

Confessa Arlindo, o ora réu, embora sem qualquer relevância para o apuramento 

da verdade material, ter praticado os factos que lhe são imputados, os quais 

determinaram a morte da vítima. 

Apreciando e decidindo: 

O processo está eivado de muitas omissões e irregularidades técnico/processuais 

que comprometem a responsabilização criminal dos autores do crime, demonstrando 

ausência absoluta da investigação policial relativamente aos factos e uma instrução 

preparatória limitada na audição dos dois réus e no queixoso e ofendido. 

Não foi o corpo apresentado a autópsia médico-legal ou a um simples exame que, 

atendendo ao facto de ter sido num Posto Administrativo poderia ser um técnico de 

Saúde para certificar a morte de uma pessoa, como se impunha à luz da lei. 

O queixoso revela (fls. 5) que a vítima estava com cinco meses de gestação e, a este 

facto não foi dada relevância nenhuma. 

Não foi feito o exame pericial ao corpo nem ao local dos factos, que nalgumas vezes 

é feito por técnicos da Polícia de Investigação Criminal. 

Não foi ouvida nenhuma das pessoas que encontrou o corpo que pudesse descrever 

o estado do mesmo e, quiçá, elucidar quanto a direcção dos golpes e dos lugares 

escolhidos pelo réu ou mesmo da sua idoneidade para produzir o resultado da morte 

que se seguiu.  

São simples constatações que entendemos fazer, mas que não interessam, nesta fase 

do processo e nem à decisão do recurso uma vez que o poder cognitivo deste Tribunal 

encontra-se circunscrito ao objecto do recurso. É ao que nos ocuparemos, doravante. 



Na verdade, como bem o diz no seu recurso César Cueliua, a emissão da Guia de 

Apresentação visava que Arlindo fosse visto como estando a cumprir uma condenação 

pelo crime cometido e daí poderia ter logrado que não fosse preso e nem 

responsabilizado criminalmente pela infracção cometida.  

Com este documento, César criou uma máscara à face da lei e da sociedade, 

transformando-o num simples cidadão honesto, em prejuízo da justiça e do Estado. 

Emitir um documento a certificar um facto que não é verdadeiro é incorrer na 

falsificação de documento a que alude o artigo 218.º do Código Penal.  

“Data venia”, amparamos integralmente a subsunção feita pelo Tribunal “a quo”, 

por ser ajustada aos factos praticados pelo réu, ora recorrente. 

Quanto às circunstancias agravantes e atenuantes 

Em sede da sentença, o Tribunal “a quo” considerou provadas as circunstâncias 

agravantes 1.ª (premeditação), 10.ª (duas pessoas) e 17.ª (repartição pública), todas do 

artigo 34.º do Código Penal, e indicou, igualmente, como circunstâncias atenuantes 1.ª 

(bom comportamento anterior) e 9.ª (confissão), ambas do artigo 39.º do citado código. 

Procedem a 1.ª e a 17.ª mas a 10.ª improcede porque em cada uma das infracções 

os réus agiram de forma separada e individualmente.  

Mais e com relação a César Cueliua, por resultar dos autos, julgamos que o acórdão 

deveria igualmente atender ainda a 25.ª (obrigação especial de não cometer este tipo de 

crime). 

Quanto às atenuantes, procede a confissão e improcede a do bom comportamento 

anterior, pois, como ensina a doutrina e a jurisprudência, para se dar esta como provada 

é necessário demonstrar que o réu tinha comportamento anterior superior dos demais 

indivíduos em idênticas condições de vida, idade e cultura e colocados nas mesmas 

condições de criminalidade. 

Relativamente as circunstâncias atenuantes 2.ª (prestação de serviços relevantes á 

sociedade), 8.ª (imprevidência ou imperfeito conhecimento dos maus resultados do 

crime), 9.ª (confissão) e 21.ª (embriagues), todas do artigo 39.º do Código Penal, com a 

excepção da 9.ª (confissão), não procedem igualmente porque não se vislumbram factos 

que provam a sua concretização, como nem o próprio réu as prova. 

Nestes termos, os Juízes deste Tribunal, negando provimento ao recurso, confirmam 

integralmente a decisão recorrida, mantendo a pena aplicada de 5 (cinco) anos de 

prisão maior e demais taxas arbitradas, em face das circunstâncias agravantes e 

atenuantes que se deram por provadas. 

Máximo do imposto de justiça contra o recorrente. 

Nampula, 2 de Abril de 2014 

Ass): Hermenegildo Jone, Pascoal Jussa, e 

Salomão Mucavele 



 


