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Sumário: 

Pratica o crime de homicídio voluntário simples, previsto e punido pelo artigo 155º, do 

código penal, em concurso real com o crime de uso de armas proibidas, do artigo 41º, 

aquele que dispara três tiros contra a vitima, vindo esta a perder a vida como 

consequência das lesões sofridas. 

Acórdão 

Acordam, em Conferência, os Juízes da 3ª Secção Criminal do Tribunal Superior 

de Recurso de Maputo: 

Ossumane Arune Abubacar, filho de Arune Abubacar e de Saquina Nisamudine, 

natural de Mambone, Província de Inhambane, à data dos factos com 36 anos de idade, 

delegado marítimo, ao serviço da Polícia Marítima e residente na rua Doutor Redondo, 

n.°53 – 2º andar, foi acusado pelo Ministério Público, em Processo de Querela, indiciado 

da prática de um crime de homicídio voluntário simples, previsto e punido pelo artigo 

349º, do Código Penal. 

A responsabilidade criminal do réu foi atenuada pelas circunstâncias 1ª (bom 

comportamento anterior), e a 23ª, considerando-se em relação a esta o estado 

emocional de que se viu subitamente arrebatado o arguido no preciso momento da 

perpetração do crime, fls. 64 a 66 dos autos. 

Recebida a acusação em juízo foi o réu pronunciado pela prática, em concurso 

real, de um crime de burla por defraudação, tipificado no artigo 451º, n.°3 e um crime 

de homicídio voluntário qualificado, previsto e punido pelo artigo 351º, n.°1, ambos do 

Código Penal. O tribunal a quo considerou que face às circunstâncias do crime e o facto 

de ter sido encontrada na posse do réu uma carta dirigida aos seus familiares e às 

autoridades, previamente escrita e assinada por si, na qual justificava a sua atitude, é de 

presumir que tenha havido premeditação, segundo o disposto no artigo 352º do Código 

Penal, fls. 70 verso a 71 verso dos autos. 

Julgado na 4ª Secção do então Tribunal Popular Provincial de Maputo, o réu foi 

condenado pelo crime de homicídio voluntário simples, na pena de 8 (oito) anos de 

prisão maior, no pagamento de 50.000,00Mts (cinquenta mil meticais) de indemnização 

a favor dos familiares da vítima que a ela provarem ter direito, 5.000,00mts (cinco mil 

meticais) de imposto de justiça e 1.500,00Mts (mil e quinhentos meticais) de 

emolumentos a favor do defensor oficioso. 



A sentença teve em consideração a circunstância agravante 4ª do artigo 34º, do 

Código Penal e as circunstâncias atenuantes 1ª (bom comportamento anterior) e 23ª 

(delinquente primário), ambas do artigo 39º, do Código Penal. 

Inconformado com a douta sentença, o réu interpôs tempestivamente recurso, 

fls. 153, tendo apresentado para o efeito as alegações de fls. 156 a 169 verso dos autos, 

onde conclui nos seguintes termos: 

a) Considerando que o recorrente apenas disparou contra si próprio 3 balas, 

das quais duas atingiram-lhe no tórax perfurando-o, atingindo em seguida a 

vítima que se lhe abraçara pelas costas, e um projéctil foi encontrado no local 

do alegado crime sem sinais de ter atingido algo; 

b) Considerando que este primeiro facto se comprova porque no local da 

tragédia foram encontradas apenas 3 cápsulas; 

c) Porque a sentença recorrida deu como provados factos e circunstâncias que 

os autos não comprovam, pelo menos, em relação ao número de balas 

disparadas; 

d) Porque o perito médico e o perito de balística não foram devidamente 

ajuramentados como impõe o n°2, do artigo 559º, do Código de Processo 

Civil, aplicável por força do Decreto n.°31 843, 8/1/1943; consta da acta de 

julgamento, a fls. 103, que “ (…). Estava também presente o perito médico, a 

quem ele juiz presidente tomou o juramento para bem desempenhar a função 

que lhe é confiada”, mas não consta dos autos nenhuma informação relativa 

ao perito de balística. 

e) Porque foram juntos aos autos documentos de fls. 125 a 127 depois de 

produzida a prova, quer dizer, depois de encerrada a audiência de 

julgamento; 

Pede a revogação da sentença e a sua consequente absolvição ou, se assim não 

se entender, o que apenas por hipótese remota se admite – sejam declarados nulos os 

relatórios de exame médico-legal, as declarações produzidas em julgamento pelo perito 

médico e de balística, bem como os documentos de fls. 125 a 127 e a correspondente 

sentença, nos termos do n.°2, do artigo 98 do Código de Processo Penal, devendo 

repetir-se o julgamento. 

Foi feita a revisão do processo, fls. 174 e verso dos autos. 

O Ministério Público junto da instância de recurso emitiu o parecer de fls. 174 

verso dos autos, onde refere que não se aguardou o decurso do prazo legal para a 

eventual apresentação de contra-alegações, cfr. fls.145/v e 161 – pelo que parece 

deverem os autos, para o efeito, baixarem ao tribunal recorrido.  

Colhidos os vistos legais, cumpre agora apreciar e decidir: 



O tribunal da primeira instância deu como provados os seguintes factos: 

a) O réu Ossumane Abubacar vivia em regime de união de facto com a vítima, 

Maria Lina desde 1976 (fls. 20); 

b) Em 1979 (fls. 99v, art. 13º - e fls. 36) quando se encontrava internada no 

Hospital de Xinavane, esta conheceu um tal Joaquim Alberto (id. fls. 36), comerciante 

de nacionalidade portuguesa, por quem se perdeu de amores, deixando-se seduzir pelas 

promessas de um futuro feliz em sua companhia, sem dificuldades económicas; 

c) Com ele passou a encontrar-se frequentes vezes no Chibuto, ou na localidade 

de Chissano, onde o Joaquim Alberto possuía um estabelecimento. A última vez que a 

vítima se deslocou para o Chibuto foi em Agosto do ano passado, a pretexto de visitar 

os seus familiares. No dia em que havia combinado com o réu o regresso a Maputo, 

telefonou-lhe, dizendo que se vira obrigada a adiar a vinda por dois dias, em virtude de 

a mãe e a avó se encontrarem doentes; 

d) Contudo, passado este período de tempo, continuou sem aparecer. O réu, que 

já vinha desconfiando da infidelidade de Maria Lina, não se conformou com a 

justificação por ela apresentada e decidiu ir buscá-la ao Chibuto; 

e) Partiu na companhia de um amigo, António Manhiça (id. fls. 31) e de sua irmã, 

Catija Abubacar (id. fls. 30). Chegado àquele distrito, procurou-a em casa da mãe e da 

avó, mas não a conseguiu localizar; 

f) Depois de muitas tentativas infrutíferas, logrou finalmente obter de uma 

criança (familiar da vítima) a informação de que ela partira na companhia de Joaquim 

Alberto para Chissano. Regressou a Maputo, mas voltou a ir procurar Maria Luísa dois 

dias depois, tendo-a, finalmente, encontrado; 

g) Travou com ela uma longa discussão sobre o assunto, conseguindo convencê-

la a regressar para sua companhia (cfr. declarações de fls. 10, pese embora o seu 

reduzido valor jurídico). Todavia, depois da sua conversa inicial, a vítima daria o dito por 

não dito, recusando-se a acompanhar o réu, que, mais uma vez, se viu obrigado a 

regressar sozinho a Maputo. Chegado à cidade, foi apresentar queixa na PIC, e conseguiu 

que um agente (fls. 47) tomasse conta da questão, passando uma notificação para a 

vítima lá ir; 

h) Na tarde desse mesmo dia que regressou de Gaza, o réu soube que a vítima 

viera a Maputo e se hospedara em casa de uma tia, na Av. Guerra Popular. E soube-o 

através de uma prima dela, que apareceu em sua casa dizendo que fora incumbida de ir 

buscar a roupa de Lina, que ainda ali se encontrava; O réu não consentiu que fosse 

retirada alguma coisa de sua casa e mandou informar a vítima de que as portas estavam 

abertas, no caso de ela decidir voltar; 



i) No dia seguinte (28 de Agosto), logo pela manhã, foi ter com Maria Lina à 

residência em que esta se encontrava hospedada e voltou a discutir com ela, insistindo 

para que regressasse para a sua companhia. A vítima manteve a sua decisão inabalável 

de o deixar para sempre e dirigiu-lhe algumas palavras humilhantes e vexatórias; 

j) Iniciou-se então a etapa final da tragédia. O réu saíu para casa e escreveu uma 

declaração que se encontra junta aos autos a fls. 9. Depois, sempre acompanhado do 

seu amigo Vieira Jorge da Silva (id. a fls. 45), mais conhecido por Lico, passou pelo 

restaurante “Mini-Golf” – tendo-se avistado com o pai deste – e pelo serviço do irmão, 

Abubacar Arune (fls. 25), onde conversaram um pouco e beberam café; 

k) Daqui deslocaram-se para a Capitania do Porto, local de trabalho do réu. O 

Lico ficou no carro a aguardá-lo. O réu dirigiu-se ao marinheiro de serviço no portão da 

Capitania, Joaquim Mulima (id. fls. 15) e pediu-lhe a pistola que costumava ficar 

guardada naquele sector, para o oficial em caso de necessidade, alegando falsamente 

que fora incumbido pelo Capitão do Porto de lhe tirar as referências; 

l) Não houve dificuldades em obter, pois o marinheiro conhecia bem o réu como 

Cabo-de-mar e aceitou facilmente a justificação do pedido. De posse da pistola, que 

continha cinco balas no carregador (fls. 106 e 119v.), embrulhou-a num jornal e 

regressou ao automóvel. Quando o Lico lhe perguntou o que trazia no embrulho, 

respondeu-lhe laconicamente que era uma encomenda; 

m) O réu pediu ao amigo que o acompanhava (e que conduzia a viatura) para o 

levar à Av. Guerra Popular, porque precisava de falar com Maria Lina. Para lá se dirigiram 

em seguida. Chegados em frente ao prédio, Lico ficou novamente no automóvel e o réu 

subiu ao 2º andar, levando o embrulho consigo. Alguns momentos depois, desceu 

acompanhado da vítima, discutindo fervorosamente; 

n) No meio da discussão, a vítima teria dito, por outras palavras, que já não 

precisava do réu, pois como moçambicano nada tinha para lhe dar, ao contrário do 

amante português, que lhe oferecia um futuro melhor (Vieira Jorge da Silva, na 

audiência de julgamento). Voltaram a subir as escadas do prédio e, nesta altura, o Lico 

despediu-se, dizendo que ia a pé para casa, pois morava perto e que, se precisassem 

dele que passassem por lá; 

0) A discussão entre o réu e a vítima não terminava, pois ele insistia em levá-la 

para casa e ela recusava-se a acompanhá-lo. Por fim, Maria Lina aceitou em acompanhar 

o réu à PIC, onde iriam discutir o problema, conforme a notificação passada pelo agente 

Manuel Jorge Fidalgo. No momento em que desciam de novo as escadas para o rés-de-

chão, o réu tirou a pistola que guardara no bolso direito das calças e disparou as cinco 

balas que continha o carregador (fls. 3v); 



p) Dessas cinco balas, pelo menos duas atingiram a vítima no quadrante superior 

do mamilo direito do hemitórax esquerdo. Em consequência directa e necessária das 

lesões sofridas (cfr. relatório de autópsia de fls. 44v), a vítima veio a falecer e o réu 

esteve internado na sala de reanimação e posteriormente, na enfermaria de Cirurgia II 

do Hospital Central de Maputo, conseguindo sobreviver. 

Analisando: 

Inconformado com a sentença proferida nos autos, o réu veio dela recorrer, 

tendo para o efeito apresentado as respectivas alegações. Deste modo, e atendendo e 

considerando que o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões, é delas que nos 

encarregaremos de apreciar, de modo a decidirmos se procede ou não o recurso 

interposto pelo recorrente. 

a) Nas suas alegações o recorrente refere que disparou contra si próprio 3 balas, 

das quais duas atingiram-lhe no tórax perfurando-o, atingindo em seguida a 

vítima que se lhe abraçara pelas costas, e que um projéctil foi encontrado no 

local do alegado crime sem sinais de ter atingido algo; que este facto se 

comprova porque no local da tragédia foram encontradas apenas 3 cápsulas; 

sendo que tal facto entra em contradição com a sentença recorrida que deu 

como provados factos e circunstâncias que os autos não comprovam, pelo 

menos, em relação ao número de balas disparadas; 

Quanto a esta alegação importa referir que consta do Relatório Pericial Balístico 

junto a fls. 24 dos autos que “(…) para efeitos de peritagem e exame uma pistola de 

marca WALTER com o número de série 132178, acompanhada do respectivo carregador 

e duas cápsulas usadas”, mas não consta do mesmo o facto de ter sido encontrado um 

projéctil sem sinais de ter sido usado.Mais ainda, é que o referido relatório não faz 

menção ao número de balas disparadas, mas sim ao facto de as cápsulas recolhidas no 

local e trazidas para o exame terem sido disparadas pela pistola de marca WALTER com 

o número de série 132178 e de calibre 7,65mm, exactamente a que foi entregue para 

ser examinada. Até porque o número de balas disparadas não constava dos quesitos que 

o relatório visava esclarecer, o que quanto a nós não entra em contradição com os 

fundamentos da sentença recorrida, o que o recorrente pretende dar a entender. 

Com efeito, e embora o relatório pericial não seja vinculativo para o juiz, ele só pode 

ser desconsiderado se houver prova de que o mesmo tenha sido elaborado de forma 

dolosa, o que não se mostra demonstrado nos presentes autos.  

b) O recorrente alega ainda que o perito médico e o perito de balística não foram 

devidamente ajuramentados como impõe o n.°2, do artigo 559º do Código de Processo 

Civil, aplicável por força do Decreto n.°31 843, 8/1/1943;  



Relativamente a esta alegação cumpre-nos referir que consta da acta de julgamento, 

fls. 103 dos autos, que “(…). Estava também presente o perito médico, a quem ele juiz 

presidente tomou o juramento para bem desempenhar a função que lhe é confiada”, 

donde se depreende que o perito médico prestou juramento legal. 

Já em relação à falta de juramento do perito de balística, o que se pode dizer é que 

não havendo nenhuma indicação de que ele tenha desempenhado alguma função que 

o obrigasse a tal, não pode ser posta em causa a sua intervenção. Até porque o mesmo 

veio esclarecer que a sua actuação cingiu-se na realização do exame pericial junto aos 

autos a fls. 24 com base no material que foi remetido à Brigada Nacional de Técnica 

Criminal, para exame. Pelo que isso não o obrigava a prestar juramento nos autos, pois 

a sua actuação como perito aconteceu fora dos presentes autos. 

b) Quanto à alegação segundo a qual foram juntos aos autos documentos depois 

de produzida a prova, isto é, depois de encerrada a audiência de julgamento; 

julgamos que tal facto não põe em causa a prova produzida tendo em conta que 

os referidos documentos visavam provar determinados factos e não abalar a 

prova produzida em sede de audiência de discussão e julgamento.  

Pelo que julgamos improcedentes as alegações de recurso apresentadas pelo 

recorrente. 

Relativamente aos factos, este tribunal considera assente a matéria de facto 

julgada provada pelo tribunal a quo sendo que a mesma nãomerece nenhum reparo. 

Resulta dos autos que o crime cometido pelo réu teve como motivação o facto 

de a vítima Maria Lina, que com ele vivia em regime de união de facto, se ter envolvido 

numa relação amorosa com um cidadão português de nome Joaquim Alberto.  

Tal facto terá provocado ciúmes da parte do réu que decidiu fazer justiça por 

suas próprias mãos e, usando como instrumento do crime uma arma do tipo Pistola 

WALTER, devidamente descrita nos autos, disparou contra a vítima, tendo a atingido no 

quadrante superior do mamilo direito e na face anterior do antebraço direito, 

provocando-lhe um choque traumático e hemorrágico, consequência directa e 

necessária da morte da vítima, fls. 49 a 54 verso dos autos. Na mesma ocasião, o réu foi 

atingido por dois projécteis, tendo em consequência das lesões que sofreu ficado 

internado no Hospital Central de Maputo, cfr. documentos de fls. 135 a 137 dos autos. 

De referir que quanto às circunstâncias em que ocorreu o crime, o réu 

apresentou duas versões diferentes e contraditórias, uma na fase de instrução 

preparatória, fls. 26 a 28 verso e a outra na fase de audiência de discussão e julgamento, 

fls. 89 a 90 e verso. 



E, este tribunal, alinhando com a posição tomada pelo juiz a quo, entende que a 

versão que é corroborada pelos restantes elementos de prova produzida nos autos é 

aquela que o réu apresentou na fase de instrução preparatória, em que respondendo a 

uma pergunta que lhe fora feita disse “(…) quando disparou contra ela e para em seguida 

o fazer contra si mesmo teria já perdido a consciência de ser humano e o controle 

racional”, cfr. fls. 28 verso. Donde se depreende que o mesmo agiu movido por uma 

onda de ciúme que não conseguiu dominar pelo facto de a sua companheira lhe ter 

traído envolvendo-se numa relação amorosa com Joaquim Alberto. 

Pelo que se mostra provado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e a 

morte da vítima, estando igualmente patente a intenção de matar, tendo em conta o 

instrumento usado para a prática do crime e as regiões do corpo da vítima atingidas, 

que provocaram a sua morte, sendo o réu o autor do crime. 

Julgamos, pois, que caminhou bem o juiz a quo, ao considerar a conduta do réu 

como integradora de um crime de homicídio voluntário simples, previsto e punido pelo 

artigo 155º, do Código Penal em vigor, mas já não ao omitir o uso de uma arma proibida, 

o qual integra o crime de uso de arma proibida, previsto e punido pelo artigo 358º, n.° 

1, do mesmo código. 

Procede a indicação das circunstâncias atenuantes apontadas pelo tribunal a 

quo, por se mostrarem preenchidos os seus pressupostos legais. 

A conduta do réu consubstancia um concurso real de infracções nos termos do 

disposto no artigo 41º do Código Penal. Deste modo, vai o réu condenado nas seguintes 

penas parcelares: 16 anos de prisão maior pelo crime de homicídio voluntário simples e 

8 anos de prisão maior pelo crime de armas proibidas. E, fazendo o cúmulo jurídico, 

aplica-se ao réu a pena unitária de 17 (dezassete) anos de prisão maior. 

Tendo em conta o lapso de tempo transcorrido entre a data dos factos e também 

a idade do réu, que na altura tinha 36 anos de idade, isto em 1979, e conta agora com 

72 anos de idade, entendemos que se justifica o uso da atenuação extraordinária da 

pena, nos termos previstos na al. b), do artigo 119º, do Código Penal. 

Decisão. 

Pelo exposto, decidem aplicar ao réu Ossumane Arune Abubacar a pena de 8 

(oito) anos de prisão maior, mantendo as demais condenações fixadas pelo tribunal 

recorrido. 

Máximo do imposto devido. 

Baixem os autos à 1ª instância. 

 



Maputo, 20 de Outubro de 2015 

Ass): Gracinda da Graça Muiambo, Manuel Guidione Bucuane e 

Achirafo Abubacar Abdula 

 


