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CORRUPÇÃO: CAUSAS, MANIFESTAÇÕES 
E CONSEQUÊNCIAS

Gracinda da Graça Muiambo1

Juíza Desembargadora do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

RESUMO 
A escolha do tema “Corrupção: Causas, Manifestações e Consequências” 
baseou-se no facto de se tratar de um tema actual e bastante canden-
te, não só no nosso país como também em África e considerando ainda 
que Moçambique não ocupa o topo do ranking dos países ‘livres’ da cor-
rupção. Ao analisarmos este tema, fá-lo-emos de uma forma geral, por 
reconhecermos a transversalidade da corrupção, apesar desta se apre-
sentar com características diferentes, e com maior ou menor incidência 
nos diferentes sectores, comunidades ou países. De referir que, embo-
ra a corrupção se manifeste sob diversas formas, a peita ou suborno é 
a mais comum. Mas, um dado é certo - independentemente das causas 
que motivam a existência da corrupção, ela traz consigo consequências de 
natureza social, cultural, económica e política e afecta negativamente o 
desenvolvimento harmonioso das nações. Por isso, qualquer estratégia 
de combate à corrupção deve colocar os esforços do desenvolvimen-
to no seu centro. 

Palavras – Chave: Corrupção, Suborno, Desenvolvimento.

ABSTRACT
The chosen topic ‘Corruption: Causes and Consequences’, was based 
on the fact that it pertains to a current burning issue, not only in 
our country but also in Africa in general, taking into consideration 
that Mozambique still does not occupy the top ranking countries 
free from corruption. To analyse this topic, we will do it in a gene-

1  Presidente do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
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ralised manner for acknowledging the transversality of corruption, 
despite it presenting itself through different characteristics and with 
a higher incidence or lower incidence in different sectors, commu-
nities or countries. Being right that although corruption manifests 
itself through different ways bribery is the most common. Another 
accurate input-regardless of the causes that motivate the existence 
of corruption, it brings consequences of social, cultural, economic 
and political nature which negatively affects the harmonious deve-
lopment nations. Therefore, any strategy to combat corruption must 
place efforts for development at its core.

Keywords: Corruption, Bribery Development.

1 Introdução  

A corrupção não é um fenómeno novo. É uma realidade presente em vários países, 
incluindo o nosso e, actualmente, está no centro de debates, sobretudo nos órgãos de 
comunicação social, essencialmente no que diz respeito às suas causas e consequên-
cias.

A corrupção aparece em muitas formas. Embora o suborno seja a mais comum, a frau-
de eleitoral, o clientelismo, a captura do Estado e o desvio de fundos públicos podem 
ter efeitos ruinosos na sociedade, porquanto quando são violadas ou contornadas as 
normas jurídicas vigentes numa determina sociedade, em benefício de um grupo res-
trito, coloca-se em risco a vida de muitos cidadãos, adiando o desenvolvimento socio-
-económico dos países.  Daí que a reputação dos países com alto índice de corrupção 
seja posta em causa, levando ao afastamento dos potenciais investidores, na medida 
em que os capitais que poderiam ser investidos para o bem de muitos (na saúde, edu-
cação, obras públicas, justiça, segurança, etc) são desviados para os mercados com 
baixo índice de corrupção.

Lembremo-nos que o Estado de Direito eficaz reduz a corrupção, combate a pobreza e 
as doenças e protege as pessoas de ``pequenas e grandes`` injustiças. Promove e asse-
gura o respeito pelos direitos fundamentais.

E, embora os cidadãos não possam estar cientes disso, o Estado de Direito afecta a 
todos os cidadãos na sua vida cotidiana e é profundamente importante o papel dos tri-
bunais na penalização das violações da legalidade e na decisão dos pleitos. Até porque 
um investidor que procura oportunidades de investimento dos seus recursos, com cer-
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teza que pensaria duas vezes antes de investir num país onde a corrupção é galopante 
e os meios de resolução de conflitos sãos ineficazes.

Pelo atrás exposto, julgamos tratar-se de um tema importante e relevante que visa 
despertar a consciência dos cidadãos sobre os males da corrupção, sendo que a meto-
dologia usada será, basicamente, a da pesquisa bibliográfica.

2 Corrupção (Conceito):

Existem vários conceitos de corrupção e o que nós iremos apresentar é de Ary Ferreira 
da Cunha, que define a corrupção como:

Uso abusivo, por parte de um agente público ou privado, de recurso, poder ou 
posição inerente às suas funções, mediante a prática de qualquer ato ou omissão 
que implique a violação dos deveres com que foi investido, com o objectivo de 
conferir, ampliar ou antecipar uma qualquer vantagem; ou evitar, reduzir ou defe-
rir uma desvantagem para si, para outro, e/ou para grupos de indivíduos ligados 
por laços de interesse comuns. (CUNHA, 2015, p. 72).

Mas, segundo o entendimento deste autor, não existe uma definição única que possa 
integrar adequadamente todas as suas manifestações, residindo o mérito desta no fac-
to de abarcar tanto a corrupção no sector público bem como no sector privado.

Ora, partindo deste conceito, é fácil de ver que os agentes da corrupção, aproveitan-
do-se da sua posição ou do poder que têm, resultante do exercício das suas funções 
prejudicam o Estado, na medida em que aceitam ser subornados e, em razão disso, as-
siste-se ao desvio de fundos públicos, os quais constituem um bem comum que poderia 
ser usado nas áreas da educação, saúde, obras públicas ou para outros fins de interesse 
público, afectando negativamente o desenvolvimento económico e social dos cidadãos.

E é pelos efeitos nocivos e destruidores da corrupção que julgamos que Irene Portela 
(PORTELA, 2014, p.241) faz a comparação entre a corrupção  e o terrorismo, ao consi-
derar que tal como o terrorismo que é um crime contra o Estado, a corrupção também 
pode ser um crime contra o Estado, pois são ambos lesivos do interesse nacional, da 
paz social e da segurança, impedindo que a economia funcione, que se cumpra o di-
reito e que as regras de igualdade sejam aplicadas, independentemente dos interesses 
envolvidos. 

Pelo que, não restam dúvidas de que a corrupção provoca um grande impacto negati-
vo e diminui a competitividade e a eficiência tanto no sector privado como no sector 
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público, pondo em causa o desenvolvimento harmonioso dos países e impedindo que 
se fortifiquem as instituições, tornando-as mais eficazes e livres da corrupção, pois 
só desta forma os cidadãos ganharão confiança no Estado de Direito Democrático, no 
qual há garantia do respeito pelas leis e, consequentemente, pelos direitos humanos 
dos cidadãos.

3 Manifestações da corrupção 

Como nos referimos acima, a corrupção é um mal transversal, que apresenta 
diversas características e afecta, com maior ou menor incidência, os diferentes 
sectores, comunidades ou países. Pelo que, a título exemplificativo, falaremos 
de algumas das manifestações da corrupção, nomeadamente, no género, na go-
vernação e no ambiente, onde nos parece que os efeitos da corrupção são bas-
tante prejudiciais por afectarem gravemente o respeito pela dignidade da pes-
soa humana e a promoção do desenvolvimento social e económico dos países.

3.1 Corrupção e preconceito sobre o género

A corrupção afecta homens e mulheres de maneira diferente. No entanto, as 
mulheres, e especialmente as mulheres de baixa renda, são as mais severamente 
afectadas pela corrupção. Entendemos, pois, que isto limita a sua capacidade de 
fazer escolhas sobre quem elas querem ser e o que querem fazer genuinamente. 

Também há evidências de uma relação causal entre as taxas de mortalidade fe-
minina – mais altas durante o parto – e a corrupção. É que, não raras vezes, as 
mulheres de baixa renda, em particular, que dependem fortemente de serviços 
públicos como a saúde e a educação são solicitadas a pagar subornos, para te-
rem acesso a esses serviços. Por isso, os efeitos directos e indirectos da corrup-
ção envolvendo as mulheres são prejudiciais ao desenvolvimento humano e aos 
esforços para se alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas. 

É também importante salientar que o impacto da corrupção em termos de géne-
ro é resultado de uma desigualdade social mais ampla e da discriminação com 
base no género. A relativa falta de influência política e económica que as mulhe-
res têm em muitos países reduz a sua capacidade de exigir responsabilidade ou 
expressar preocupação sobre a corrupção. As mulheres também sofrem com o 
acesso desproporcionalmente menor ao financiamento para o empreendedoris-
mo. As mulheres que, no entanto, aspiram a competir em economias dominadas 
por homens, enfrentam uma corrupção implacável baseada no género.
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Enquanto isso, a “sextorção” é uma forma única de corrupção que frequente-
mente afecta as mulheres vulneráveis que não podendo pagar as quantias de 
subornos exigidos, pagam sob a forma de favores sexuais. 

Pelo que, as experiências das mulheres com a corrupção são complexas e de-
pendentes do contexto. Por isso, entendemos que as iniciativas de combate à 
corrupção devem incluir a “perspectiva de género” ou uma avaliação das impli-
cações díspares com base no género - no interesse de melhorar amplamente o 
desenvolvimento humano.

Um outro aspecto que nos parece não ser de somenos importância é que se 
verifica um baixo índice de denúncia de incidentes de corrupção baseados no 
género, o que a nosso ver, pode resultar do facto dessas vítimas receberem pro-
messas de serem compensadas pelo silêncio; de temerem represálias ou até 
mesmo por acharem que o sistema jurídico não será capaz de garantir a eficaz 
prossecução criminal dos suspeitos.

Mas, esta atitude, ao invés de ajudar a resolver este grande mal, contribui para 
que a corrupção se torne cada vez mais endémica, pois o denunciante é uma 
figura bastante importante e útil para a prossecução da accão penal, uma vez 
que tem o conhecimento dos factos relevantes que indiciam a existência das si-
tuacões que consubstanciam a prática do crime e podem desempenhar um papel 
bastante importante na prevenção e repressão da corrupção. Daí que o silêncio 
de nada nos vale. 

3.2 Corrupção na Governação: 

A corrupção afecta a qualidade de governação. Até porque, de acordo com o 
Banco Mundial, reduzir a corrupção por si só não garantirá uma boa administra-
ção pública - a menos que maior responsabilidade, estabilidade política, melhor 
regulamentação e o Estado de Direito sejam estabelecidos simultaneamente. 

A má administração pública pode ser uma das principais causas da corrupção; 
outras podem incluir os baixos salários pagos aos funcionários públicos, poli-
ciamento ineficaz dos agentes, factores culturais específicos e falta de vontade 
política para enfrentá-la. 

Há estudos que demonstram que economias com altos níveis de administração 
pública geralmente têm níveis mais baixos de corrupção - e que quando a de-
mocracia se deteriora, a corrupção geralmente aumenta em consequência da 
erosão dos freios e contrapesos institucionais, um judiciário menos interventivo 
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e ineficaz, restrições à sociedade civil e limitação de direitos e liberdades indi-
viduais.

Mais ainda, quando a corrupção é galopante, os Estados com democracias inci-
pientes e administração pública frágil falham e desviam-se do rumo do progresso 
harmonioso. Isto também leva a que os potenciais investidores, não querendo fi-
car à mercê da corrupção, optem por investir ou desenvolver as suas actividades 
nos Estados com menor incidência da corrupção e transparência na governação. 
Logo, perdem-se empregos e afugentam-se cérebros em busca de trabalho, em 
lugares onde o índice de corrupção seja reduzido ou inexistente.

E, a este propósito, podemos apegar-nos ao que dizem Santos, Bidino e Melo2  
ao referir que“(…) a corrupção espanta os bons empresários e afasta os bons 
negócios, atraindo sobretudo os maus”. E, citando ainda a mesma autora ela 
refere que:

A corrupção não afecta apenas o Estado – e a sua natureza democrática -, 
mas também a economia, que se julga justificar quer a criminalização da 
corrupção no sector privado quer a criminalização da corrupção activa de 
agente público estrangeiro3.

No entanto, julgamos que se torna importante sublinhar que para o combate 
à corrupção não basta apenas a sua criminalização, mas também é necessário 
que se garanta o acesso à justiça a todos os cidadãos, sem excepção, através da 
adopção de políticas que possam garantir que os mais pobres e desfavorecidos 
não fiquem prejudicados. Para tal, o sistema judiciário deve ser mais interventi-
vo e capaz de garantir a eficaz prossecução dos direitos dos lesados.

E, não é por acaso que nos referimos acima que o Estado de Direito afecta a 
todos os cidadãos na sua vida cotodiana, sendo por isso importante o papel dos 
tribunais na penalização das violações da legalidade e decisão dos pleitos4. E, 
nesta senda Ary Ferreira da Cunha 5, vai também no sentido de que para se combater 
a corrupção, o sistema jurídico deve ser capaz de garantir a punição dos que se envol-
vem neste tipo de criminalidade; o restabelecimento dos direitos dos lesados; a pro-
tecção das vítimas, testemunhas e declarantes, havendo também necessidade de se 
tomarem decisões justas e em tempo oportuno (sob  pena de se fazer jus à afirmação 
segundo a qual justiça tardia é  justiça falhada).

2  SANTOS; BIDINO; MELO, 2009, p.17.
3  Idem, p.24.
4  A este propósito, cfr. artigo 211, n. 2 da Constituição da República de Moçambique (CRM). 
5  Op. cit., p. 162.
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Outrossim, é que os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Uni-
das (ODS) são baseados na construção de estruturas de administração públi-
ca fortes e responsáveis. Destarte, e como dissemos acima, a corrupção é uma 
questão transversal e atrapalha os esforços para se alcançar os ODS, sabendo-se 
que o ODS 16, por exemplo, “Paz, Justiça e Instituições Fortes” descreve 10 me-
tas, incluindo um objectivo de “reduzir substancialmente a corrupção e o subor-
no em todas as suas formas”.

Outros ODS destacam a importância do Estado de Direito para garantir insti-
tuições eficazes, responsáveis   e transparentes, ao lado de tomadas de decisão 
assertivas, inclusivas e representativas. 

Organizações como a Transparency International (um movimento global com 
uma visão: um mundo em que governos, empresas, a sociedade e as vidas diá-
rias de pessoas estejam livres de corrupção) estão a contribuir activamente para 
trabalhar nos ODS por meio de sua pesquisa e defesa de direitos. 

Enquanto isso, os esforços feitos sob a égide da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção6; da Convenção da União Africana para prevenir e combater 
a corrupção7; da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
e outros organismos internacionais e regionais ajudam a fortalecer a boa go-
vernação e a impulsionar o desenvolvimento económico e humano sustentável. 
Por isso, qualquer estratégia de combate à corrupção deve, portanto, colocar os 
esforços do desenvolvimento no seu centro, para o bem de todos. 

3.3 Corrupção no Direito Ambiental:

Como temos vindo a referir, a corrupção é um problema em todos os países e afecta a 
todos sectores, independentemente do grau de desenvolvimento de suas instituições. 
Os países que dependem fortemente de recursos naturais como fonte de produto in-
terno bruto estão particularmente sob risco de corrupção porque o governo geralmen-
te controla o acesso a muitos dos recursos. 

Estudos que compararam países com condições sociais e económicas semelhantes 
descobriram que a riqueza dos recursos naturais aumenta muito a probabilidade de 
que a corrupção se espalhe. Ter funcionários do governo responsáveis por grandes 
fortunas, especialmente quando os salários pagos pelo governo podem ser escassos, 
cria condições que conduzem ao aumento da corrupção. 

6 Adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de Outubro de 2003 (denominada Convençāo de Mérida) e 
ratificada por Moçambique, através da Resoluçāo, n. 32/2006, de 26 de Dezembro.
7 Aprovada pelos chefes de Estado e Governo da Uniāo Africana, em 12 de Julho de 2003.
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Os países industrializados também são vulneráveis à corrupção, pois o custo do cum-
primento da regulamentação ambiental pode ser significativo e a remuneração e os 
recursos disponíveis para os reguladores ambientais podem ser mínimos. 

Instituições internacionais, organizações não governamentais e agências bilaterais ca-
pacitam, compartilham informações e financiam muitos esforços domésticos para im-
plementar e fazer cumprir as leis ambientais nacionais. Frequentemente, são parceiros 
cruciais na investigação de crimes ambientais transnacionais.

Os esforços da comunidade internacional para coordenar, treinar e fornecer recursos 
são essenciais para promover uma melhor implementação do Estado de Direito Am-
biental. Por isso, o acesso à informação pode capacitar os cidadãos a responsabilizar 
os tomadores de decisão, estreitar o espaço para a corrupção e melhorar a governaçāo 
ambiental de forma mais ampla.

Sabe-se ainda que muitos países são abençoados com dotações ambientais subs-
tanciais - uma abundância de minerais, terras férteis, silvicultura e outros recursos. 
Mas, ao invés de ser uma bênção, esses recursos geralmente fornecem um incentivo 
para que as elites económicas e políticas tentem capturar os recursos e suas recei-
tas para ganho pessoal. Esta “maldição dos recursos” é caracterizada por tomadas 
de decisão não transparentes, não participativas e, portanto, não responsáveis   - e, 
pode resultar em busca de renda, corrupção e conflito social (ou mesmo armado), 
havendo também um aumento nos ataques a defensores da comunidade e defen-
sores ambientais. 

É importante salientar que muitos juízes e advogados podem ter sido formados antes 
que o direito ambiental se tornasse uma área importante do direito. Por isso, julgamos 
que educar os advogados sobre a legislação ambiental e garantir a compreensão da 
legislação ambiental dentro do judiciário ajudará a garantir que os juízes estejam pron-
tos e dispostos a julgar casos ambientais. Muitas organizações - incluindo o Meio Am-
biente da ONU e o Instituto de Direito Ambiental - têm programas de longa data para 
apoiar a educação judicial em direito ambiental e cooperação judicial internacional.  E, 
como as questões ambientais podem ser complexas e de natureza técnica, o ideal seria 
oferecer treinamento especializado aos juízes para julgar esses casos.

De referir que a corrupção e a falta de independência judicial são uma grande ameaça 
a todos os sistemas judiciais. Numerosos estudos demonstram que melhorar a gover-
nação por meio de instituições mais fortes, resilientes e resistentes à corrupção, resul-
ta em maiores rendas per capita em geral, especialmente em países que dependem da 
extracção de recursos naturais.

Gracinda da Graça Muiambo
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Sublinhe-se que, as pessoas são o coração de qualquer instituição, e as instituições são 
tão capazes quanto seus funcionários. Logo, instituições eficazes são caracterizadas 
por sua capacidade, responsabilidade, integridade e liderança.

Depois de tudo o que foi dito acima, relativamente  às diferentes formas de manifesta-
ção da corrupção, podemos concluir, sem margem para dúvidas, que a corrupção traz 
consigo um conjunto de problemas de natureza socio-económico, pois não raras vezes, 
são desviados fundos do erário público que poderiam ser usados para o bem de mui-
tos, como por exemplo, na construção de uma escola ou de um hospital, neste sentido, 
coferir Santos, Bidino e Melo8.

A corrupção constitui também uma grave violação dos direitos humanos (considerados 
como direitos básicos de todos os seres humanos), na medida em que os processos 
redundam em desvios de fundos necessários para afectar à satisfação de necessidades 
básicas da população9, abrindo espaço a desigualdades e injustiças sociais, que cons-
tituem um grande entrave para o desenvolvimento das sociedades que se pretendem 
democráticas, visto que as instituições do Estado (públicas ou privadas) são usadas 
pelos seus agentes para a satisfação dos seus interesses ou de terceiros à sua volta, em 
prejuízo da maioria.

4 Medidas Anticorrupção: 

A Convenção das Nações Unidas para o combate à corrupção, bem como outros ins-
trumentos relevantes na área dos direitos humanos promovem o fortalecimento de 
medidas para prevenir e combater a corrupção. Por isso, a adopção de medidas de 
combate à corrupção, podem reduzir o seu potencial e o suborno de funcionários em 
todos os sectores, seja do sector público ou privado.

Por isso, podemos afirmar que a transparência, a responsabilidade e a integridade 
são as principais ferramentas para prevenir e punir a corrupção em qualquer sector, 
sendo importante realçar que quando não há supervisão, a transparência em rela-
ção a contratações, inspecções e fiscalização fomentam uma cultura de conformidade 
dentro de uma instituição e do público regulamentado. Mas, havendo transparência 
aumenta a chance de detecção de comportamentos ilegais que propiciam a prática da 
corrupção.

E, mais, garantir que os exemplos de boa conduta ética sejam recompensados   e os ca-
sos de má conduta ética sejam divulgados, julgamos que poderia ajudar a acabar com 
8 Op. cit., 2009, p. 24.
9 Cfr. BRAVO, 2010, p. 74
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a corrupção, havendo uma série de estudos que mostram o impacto da transparência 
institucional na redução da corrupção, empoderamento das vozes locais, aumento do 
engajamento dos cidadãos e melhoria da utilização do orçamento.

Muitos países publicam padrões de conduta ética que os funcionários se comprome-
tem a respeitar ao assumir o cargo. Por exemplo, os Padrões de Integridade e Conduta 
da Nova Zelândia - emitidos pelo Comissário de Serviços do Estado sob a Lei do Sector 
Estadual de 1988, declaram que "os funcionários do governo devem ser justos, impar-
ciais, responsáveis   e confiáveis."

A Rede Internacional de Instituições Superiores de Auditoria publicou extensa orien-
tação sobre a realização de auditorias abrangentes para detectar e travar a corrupção 
no contexto ambiental.  E a protecção de denunciantes é também uma das formas 
eficazes de combate à corrupção, porquanto garante que aqueles que relatam casos 
de corrupção sejam protegidos de represálias. A este propósito, pode-se fazer menção 
ao que consta do artigo 33 da Convenção das Naçōes Unidas Contra a Corrupção, ao 
estabelecer que:

Cada Estado parte deverá considerar a incorporação no seu sistema jurídico in-
terno de medidas adequadas para assegurar a protecção contra qualquer trata-
mento injustificado de quem preste, às autoridades competentes, de boa-fé e com 
base em suspeitas razoáveis, informações sobre quaisquer factos relativos aos 
estabelecidas em conformidade com a presente Convenção.

É também importante referir que no combate à corrupção, o pagamento de salários 
justos pode provocar um grande impacto na motivação dos funcionários e fazer com 
que estes se dediquem ao trabalho. Destarte, embora o pagamento de bons salários 
não seja um factor determinante para a inexistência de práticas de corrupção, as evi-
dências indicam que desempenha um papel especial na redução da mesma, que se 
torna endémica e evidente em países que têm funcionários públicos mal remunerados, 
que em troca do seu trabalho exigem o pagamento de subornos.

Como é fácil de ver, a corrupção dentro de uma instituição prejudica a boa vontade e os 
esforços de conformidade. Por isso, entendemos que a adopção de técnicas de geren-
ciamento de bom senso, como remuneração adequada, avaliações de desempenho e 
medidas de desempenho significativas, podem aumentar o moral da equipe e impedir 
a corrupção, o que, por sua vez, pode resultar em melhores resultados na preservação 
do bem comum.
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5 Problema de prova e de imputação nos crimes de corrupção

É doutrina dominante que pelas suas características ou complexidade, na sua generali-
dade, os crimes de corrupção são de difícil prova, dadas as suas características ocultas, 
visto que os que se envolvem neste tipo de criminalidade fazem de tudo para ocultar a 
sua prática. E, execpcionalmente, estes casos só são despoletados quando se quebra o 
pacto de silêncio entre o corruptor e o corrompido.

E, para além da dificuldade da prova, a corrupção é também considerada um problema 
sistémico, no sentido de que as pessoas que se envolvem neste tipo de práticas não 
actuam de forma independente, mas sim de forma concertada e muitas vezes oculta, 
recorrendo a vários esquemas formais, o que dificulta a detecção e descoberta dos 
actos de corrupção bem como a sua demonstração, mantendo uma relação que lhes 
permite obter vantagens ilícitas e partilhá-las.

E, para fundamentarmos a afirmação acerca da dificuldade de obtenção de prova nos 
crimes de corrupção podemos trazer, a título de exemplo, a posição dos seguintes au-
tores:

Cláudia Santos10, refere que "A dificuldade de descobrir e, ainda mais, de recolher pro-
vas do cometimento do crime de corrupção começa, antes de mais, nas suas próprias 
características, que o tornam num crime muito particular." (SANTOS, 2014, p. 118 e 
119).

Por seu turno, Jorge dos Reis Bravo11 afirma que "os processos corruptivos associam-se, 
em geral, a características que podem enunciar-se nos seguintes vectores: opacidade, 
complexidade e ausência de consciência de vitimização." (…). 

E, por último, Ricardo Lamas sustenta que "A corrupção assenta precisamente na exis-
tência de um acordo entre corruptor e corrompido, numa acção que se não faz a desco-
berto e que é envolta nas maiores cautelas de sigilo." (LAMAS, 2011, p. 114)

No entanto, e apesar de tais dificuldades, torna-se necessário travar um combate cer-
rado contra toda e qualquer forma de manifestação da corrupção, o que exige que haja 
um “encontro de vontades” e coordenação entre as diferentes instituições, indepen-
dentemente da sua vocação.  

10 SANTOS apud CAMPOS, 2014, p. 118 e 119.
11 Op. Cit. pág. 72.
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E, relativamente a punição dos agentes que se envolvem em práticas de corrupção é 
necessário que os factos de que os mesmos são indiciados, acusados e pronunciados 
sejam levados ao crivo do julgamento de modo a que o tribunal possa obter as con-
dições necessárias para firmar a sua convicção sobre a existência ou inexistência dos 
factos e das situações que se mostrarem relevantes e com interesse para a decisão da 
causa12, visto que "A finalidade da prova é a produção do convencimento do juiz no 
tocante à verdade processual, vale dizer, a verdade possível de ser alcançada no pro-
cesso, seja conforme a realidade, ou não" (NUCCI, 2009, p. 16).

Para além de se poder, também, apurar outros factos de que se possa inferir a existên-
cia de outros crimes.

Importa salientar que no Direito Processual Penal vigente no ordenamento jurídico 
moçambicano, à semelhança do que acontece na generalidade de outros ordenamen-
tos jurídicos vigora o princípio da livre apreciação da prova, na medida em que não 
há critérios legais acerca do valor a atribuir a prova. O julgador deve valorar a prova 
segundo as regras de experiência e da sua livre convicção13, para a busca da verdade 
material, devendo a decisão ser sempre fundamentada, para se evitarem arbitrarie-
dades. A excepção ao princípio da livre apreciação da prova só se verifica quando a lei 
estabelecer de modo contrário, por exemplo, o que sucede com o valor probatório da 
confissão e (dos documentos autênticos)14.

Porém, e tal como ensina Cláudia Santos15 há certas formas de delinquência que:

Pela complexidade das condutas que a integram, plurilocalização das infracções, 
limites no acesso a contas bancárias, dispersão da responsabilidade dos indiví-
duos que actuam no interesse da organização, complexidade dos registos conta-
bilísticos e pelas próprias dúvidas doutrinais sobre muito do crime de colarinho 
branco, colocam grandes dificuldades que constituem fortes entraves à efectivi-
dade da punição.

Como é fácil de ver, a corrupção também faz parte dessas formas de delinquência, visto 
que todos aqueles que se envolvem nessas práticas têm interesse em ocultar ou dissi-
mular as condutas ilícitas e quase que ninguém as pode testemunhar, impossibilitando 
ou dificultando a descoberta da verdade e a consequente punição dos suspeitos. 

12 Neste sentido, cfr. DIAS, 2004, p. 198 a 199.
13 No entanto, importa esclarecer que a livre convicção do juiz deve sempre ter por base a prova careada nos autos.
14 A este propósito, MENDES (2014, p. 126), ensina que em relação a este tipo de documentos ”O legislador deu forma 
legal à regra de experiência comum segundo a qual, em princípio, merecem crédito os factos que forem testemunhados por 
uma entidade credenciada, que lavrou o documento (…)”
15 SANTOS, apud, MARQUES, 2007, p. 90. 
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Um outro aspecto que pode dificultar a obtenção da prova nos crimes de corrupção é 
o facto deste poder estar associado a outros crimes, tornando-se ainda mais difícil pro-
var a existência dos seus elementos constitutivos, aumentando ainda mais o número 
de cifras negras.

Daí que para obviar esta situação, e embora a regra seja a da primasia da prova directa 
sobre a prova indirecta ou por presunções, existe alguma doutrina que aconselha a que 
se recorra à prova indirecta, desde que esta impulsione o convencimento do magistra-
do, sob pena de a justiça não se compatibilizar com as exigências do seu tempo e de se 
agravar insuportavelmente o sentimento de impunidade face aos desafios criminosos 
de maior complexidade e desvalor ético. Neste sentido, vide Guilherme Nucci16 e Eucli-
des Dâmaso Simões17.

Pelo que, a prova indiciária, indirecta ou por presunções deve ser vista como extrema-
mente importante e relevante para o esclarecimento de certas realidades criminais, 
como é o caso dos crimes de corrupção, sob pena de se perpetuar a impunidade dos 
suspeitos com fundamento na falta ou insuficiência de prova ou com base no princípio 
constitucionalmente consagrado in dubio pro reo.

No entanto, não se pode deixar de referir que a tomada de decisões com base na prova 
indiciária ainda está longe de ser uma prática enraizada em alguns sistemas jurídicos, 
incluindo o nosso, provavelmente, por se considerar de menor valor em relação a pro-
va directa, o que julgamos que deve ser revertido, pois só com base na utilização deste 
tipo de prova  se poderá minimizar a dificuldade de obtenção de prova, visto que a 
prova indirecta permite que através da passagem de um facto conhecido se chegue 
a factos desconhecidos, o que exigirá, naturalmente, que os juízes tenham o domínio 
das regras de experiência, sob pena de se desvirtuar o fundamento da utilização deste 
tipo de prova.

6 Quadro jurídico-legal sobre a corrupção

Ao abordarmos o tema sobre a corrupção, o nosso propósito era tão somente o de des-
poletar alguns aspectos fulcrais da corrupção para iluminar o conjunto de problemas 
que a mesma provoca no seio de uma determinada sociedade, porquanto contraria os 
valores éticos que devem nortear a ordem social. É um problema grave que afecta os 
pilares da democracia, levando a que os cidadãos percam a confiança nas instituições 
do Estado e nos outros cidadãos.

16 NUCCI, op. cit., p. 21.
17 SIMÕES, apud, BRAVO, 2010, p. 165.
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Mas, como nos referimos acima, a corrupção é um mal transversal e nenhum país 
está livre da mesma, podendo apenas a diferença residir na sua incidência ou nas suas 
características, razão pela qual os países adoptam as suas próprias leis para travar o 
combate à corrupção.

Ora, no ordenamento jurídico moçambicano, como mecanismo complementar de com-
bate à corrupção foi criada a Lei n°6/2004, de 17 de Junho18, que estabelecia o regime 
jurídico de prevenção e combate à corrupção, regulamentada pelo Decreto n°22/2005, 
de 26 de Junho, que condicionava à apresentação de declaração dos bens e valores 
que compõem o património das entidades empossadas para o exercício de funções 
públicas com competências decisórias no aparelho de Estado, na administração autár-
quica, nas empresas e instituições públicas, assim como a posse dos representantes do 
Estado nas empresas privadas e participadas pelo Estado, a fim de serem depositadas 
em arquivo próprio de serviço – cfr. art. 1º do referido diploma legal.

Na sequência da aprovação da Lei acima mencionada, foi criado, em 2004, o Gabinete 
Central de Combate à Corrupção19, um órgão especializado do MP, de âmbito nacional 
e com Gabinetes Provinciais, que têm por função a prevenção e combate aos crimes 
de corrupção, peculato e concussão. Este órgão subordina-se ao Procurador-Geral da 
República e é dirigido por um Magistrado do MP, com a categoria de Procurador-Geral 
Adjunto. 

Com a entrada em vigor da Lei n° 35/2014, de 01 de Julho (Lei da Revisão do Código 
Penal), foram revogados, dentre outros, os artigos 7º, 8º, 9º e 10º da Lei n°6/2004, de 
17 de Junho, que tinham como epígrafes, designadamente: corrupção passiva para 
acto ilícito; corrupção passiva para acto lícito; corrupção activa e participação econó-
mica em negócio.

Outrossim, a Lei n° 35/14, de 01 de Julho, introduziu no Capítulo II, Secção I, nos arti-
gos. 501º a 511º os crimes de corrupção activa; corrupção passiva para acto ou omis-
são ilícita; corrupção passiva para acto ilícito; corrupção de magistrados e agentes de 
investigação criminal; participação económica em negócio; abuso de cargo ou função; 
tráfico de influências; aceitação de oferecimento ou promessa; fraude e enriquecimen-
to ilícito. E, na Secção II, deste mesmo capítulo os crimes de peculato e de concussão. 

18 Esta Lei aplicava-se aos agentes dos crimes de corrupção e de participação económica ilícita, que fossem dirigentes, 
funcionários ou empregados do Estado ou das autarquias locais, das empresas públicas, das empresas privadas que fos-
sem participadas pelo Estado ou das empresas concessionárias de serviços públicos, cfr. arts 1º e 2º, n°2. Importa ainda 
referir que nos termos e para os efeitos desta mesma lei, considera-se “Funcionário ou empregado público, todo aquele 
que exercer ou participar em funções públicas ou a estas equiparadas, e para as quais foi nomeado ou investido por 
efeito directo da lei, por eleição ou por determinação da entidade competente”.
19 Anteriormente designado por Unidade Anti-corrupção, criada em 2002. Este gabinete já levou a cabo várias investi-
gações e instruiu várias acções penais, que envolvem servidores públicos das diversas áreas da administração pública, 
judicial e política.
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Já o Código Penal agora em vigor, aprovado pela Lei n° 24/2019, de 24 de Dezembro, 
veio introduzir no capítulo III, Secção I, nos artigos 425 a 447 os crimes de corrupção e 
conexos, onde foi introduzida uma nova tipologia de crimes, nomeadamente, o crime 
de fraude; simulação de competência; corrupção de alfandegários e outros servidores 
públicos, peculato de uso, violação das normas do plano e orçamento, tendo sido eli-
minado desta lista o crime de aceitação de oferecimento ou promessa.

Como se pode ver, parece que o legislador pretendeu incluir no mesmo capítulo todos 
os tipos de corrupção, o que nos permite falar em corrupção lato sensu. 

De referir que nos crimes de corrupção lato sensu, o legislador enquadrou um grupo de 
pessoas que, em função da natureza dos cargos públicos que ocupam, são susceptíveis 
de ser agentes dos crimes de corrupção passiva. E, nestes, nalguns casos a solicitação 
pode partir de quem ocupa o cargo de direcção (um servidor público) e noutros ser um 
agente corruptor privado a aliciar o servidor público com dádivas de todo o tipo, com 
o intuito de obter uma decisão, serviço ou benefício a que não tem direito (corrupção 
para acto ilícito) ou a acelerar um processo a que não lhe diz respeito (corrupção para 
acto lícito).

Importa também realçar a importância da Lei n°16/2012, de 14 de Agosto (Lei da Probi-
dade Pública), que estabelece as bases e o regime jurídico relativo à moralidade públi-
ca e ao respeito pelo património público, por parte do servidor público20. Esta Lei veio 
introduzir algumas alterações ao Decreto n°22/2005, de 26 de Junho, relativamente às 
regras sobre a declaração de bens e sobre conflito de interesses de certa categoria de 
servidores públicos em ordem a dar uma resposta mais efectiva aos desafios que se 
colocam neste domínio. 

Como se pode ver, a incriminação da corrupção, nas suas mais variadas formas, tem 
sofrido várias alterações legislativas de forma a potenciar a eficácia da sua punição sem 
destruir o núcleo das garantias penais dos suspeitos.

E, para garantir a protecção dos denunciantes e outros foi também aprovada a Lei 
n°15/2012 de 14 de Agosto que "estabelece mecanismos de protecção dos direitos e 
interesses das vítimas, denunciantes, testemunhas, declarantes ou peritos em processo 
penal e cria o Gabinete Central de Protecção à Vítima."

20 Neste particular temos a referir que a declaração de património não é apenas exigida no nosso ordenamento jurídico. 
Há uma tendência geral no sentido de se exigir aos funcionários públicos que declarem o seu património por se entender 
que esta prática contribui para consolidar a responsabilização dos funcionários públicos, assegura maior transparência 
e facilita a deteção de potenciais casos de enriquecimento ilícito, conflitos de interesses, incompatibilidades, bem como 
a deteção e investigação de potenciais práticas de corrupção. Cfr. Primeiro Relatório Anticorrupção da União Europeia, 
elaborado pelo GRECO.
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Chegados a este ponto, podemos afirmar que, apesar do cumprimento das leis ser 
essencial para o combate à corrupção, não se pode olvidar o facto de a sua eficácia 
depender da existência de condições concretas que desmotivem a sua prática no seio 
das instituições, sejam elas públicas ou privadas.  E, pode aqui, com propriedade, re-
correr-se a uma afirmação de Ary Ferreira da Cunha21, segundo a qual, “A corrupção 
é uma patologia que se ataca melhor e mais eficazmente junto das causa que junto 
dos sintomas”. O que significa que, para se combater a corrupção, não basta apenas a 
existência de leis, por mais abundantes e perfeitas que sejam, devendo ser  resolvidas 
as causas que levam a que as pessoas embarquem por  essa conduta, como por exem-
plo, o pagamento de melhores salários vs motivação; evitar que os que funcionários 
fiquem sem os mesmos; fiscalização contínua e regular do trabalho e do desempenho 
dos funcionários, para além de incentivá-los a seguirem boas práticas, através da im-
plementação de códigos de conduta que sejam divulgados, respeitados e aplicados, o 
que pode construir uma cultura resistente à corrupção, dentre outras.

7 Conclusão

Parcas e breves serão as notas conclusivas do trabalho desenvolvido.

A corrupção é um fenómeno que está, actualmente, no centro dos debates públicos 
devido ao seu impacto negativo que afecta o desenvolvimento socio-económico e, 
consequentemente, os direitos humanos dos cidadãos. 

As causas da corrupção são várias, como por exemplo, o desvio de fundos do Estado 
em prejuízo dos cidadãos vs má administração pública; a falta de fiscalização dos agen-
tes públicos; o pagamento de baixos salário; a existência de factores culturais especí-
fico, etc.

E, quando a corrupção se aloja nos sectores nevrálgicos da sociedade e do Estado, 
tem o potencial de enfraquecer quaisquer iniciativas públicas ou privadas e retarda ou 
mesmo impede na totalidade a implementação de políticas públicas, pervertendo-as e 
gerando conflitos, descrença e ilegitimidade do Estado.

A corrupção é um problema sistémico e tem várias manifestações. Por isso, ela não 
pode ser combatida com uma única medida, nem por uma única instituição, por mais 
vocacionada que seja, exigindo-se soluções sistémicas. 

E, focar-se apenas nos episódios da corrupção que acontecem aqui ou acolá, de maior 
ou de diminuto impacto não resolverá, igualmente, o problema na sua plenitude se 
não forem eliminadas as causas para, obviamente, não haver efeitos.
21 Op. cit.
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Assim sendo, e porque no contrato social entre o Estado e o cidadão, o ‘bem comum’ 
é a razão de ser dos poderes públicos, há necessidade de se garantir a existência de 
instituições fortes, responsáveis e transparentes que possam impulsionar o desenvol-
vimento económico e humano sustentável de todos os cidadãos, bem como a cons-
trução de um sistema jurídico capaz de garantir a eficaz penalização dos sujeitos cri-
minais.
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