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“I CURSO DE FORMAÇĂO INICIAL DE DEFENSORES 

PÚBLICOS, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO FORENSE” 

 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ACÇÃO 
 
 
 

Designação “I Curso de Formação Inicial de Defensores Públicos do IPAJ para 

exercício de mandato forense” 

Área de Formação Formação jurídica e judiciária 

Área Temática  Várias 

Curso Tipo Formação Técnico-jurídica 

 
 

Acção n.º 05/CFJJ/2020 

Data início 2020 - 02 – 11 

Data termo 2020 - 08 – 28 

Destinatários 30 Técnicos Jurídicos do IPAJ 

Local C.F.J.J. 
Bairro do Fomento, Rua de Mutateia, 1752 – Matola 

Telefone Fixo: 21781614 / 21781714 
Móvel: 823216850 

Fax 21781649 

 
 
 

2.FUNDAMENTAÇÃO E FINALIDADE 

 

 

O Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), subordinado ao 

Ministério da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos, foi criado para 
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garantir a concretização do direito de defesa constitucionalmente 

consagrado, proporcionando ao cidadão sem meios para constituir 

advogado, o patrocínio judiciário e assistência jurídica de que carecer, 

competindo-lhe deste modo prosseguir objectivos relacionados com a defesa 

e o acesso dos cidadãos carenciados aos tribunais e à justiça. 

 

A elevação do nível de conhecimentos técnicos e profissionais dos seus 

membros, constitui também uma das atribuições do IPAJ, e do CFJJ. Quanto 

ao IPAJ, tais atribuições encontram-se conferidas pelo seu Estatuto 

Orgânico, tendo o presente curso por objectivo a materialização dessas 

atribuições essenciais ao bom desempenho da instituição mediante 

prestação de serviços de qualidade aceitável por parte dos seus membros.  

 

Para o efeito, o Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), competindo-

lhe prosseguir o objectivo de formação, capacitação e qualificação 

profissional de, entre outros quadros do sector da justiça, técnicos e 

assistentes jurídicos, concebeu e elaborou o programa do presente curso, 

com o qual visa-se a capacitação de Técnicos Jurídicos do IPAJ, através do 

desenvolvimento de competências nos domínios fundamentais que devem 

integrar o perfil de tais quadros, tendo presente as necessidades de, em 

primeiro lugar, dotar o IPAJ de profissionais técnica e humanamente 

preparados para servir a Justiça mediante aplicação do Direito e, acima de 

tudo, melhorar a assistência jurídica aos cidadãos carenciados.   

 

Diferentemente dos cursos anteriores, que tinham duração de 45 dias a três 

meses com grupos-alvo compostos por técnicos sem nível superior, o 

presente curso de formação inicial terá duração de 6 meses, sendo que o 

grupo-alvo, desta feita, integrará defensores públicos do IPAJ com nível 

superior, licenciados em direito, que serão formados essencialmente para o 

exercício de mandado forense junto dos tribunais, devendo intervir em juízo 
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com as mesmas competências em prol da garantia do direito de acesso a 

justiça e ao direito que, de entre outros, implica, igualmente, a garantia do 

princípio de igualdade de armas.  

 

Com esta acção os formandos terão a oportunidade de melhorar o seu nível 

de preparação técnico-profissional, através das abordagens 

profissionalizantes e de especialização desenhado para o presente curso, 

bem como através das visitas de campo às diversas instituições da 

administração da justiça, nomeadamente tribunais, procuradorias e Polícia 

de Investigação Criminal o que lhes proporcionará o necessário contacto por 

via de estágio profissional com as matérias do seu quotidiano laboral, 

podendo mediante aproveitamento positivo, obter o correspondente 

certificado do CFJJ que confirma a sua participação no curso. 

  

N° ÁREAS TEMÁTICAS 

1 INTRODUÇÃO AO PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

EM MOÇAMBIQUE 

2 JURISDIÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

3 JURISDIÇÃO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL 

4 JURISDIÇÃO DE TRABALHO 

5 JURISDIÇÃO DE FAMÍLIA E MENORES 

6 JURISDIÇÃO DE TERRA, AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS  

7 CONSTITUICAO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

8 ÉTICA, INTEGRIDADE E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL 

9 SOCIOLOGIA JURÍDICA 

10 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA (DHC) 

11 Género, Direito à Saúde, HIV/Sida e TB (GDS) 

12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARES 
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