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“Caro leitor, 

a primazia da pessoa humana e do exer-

cício dos direitos de cidadania – entre os 

quais o direito de expressão e de informa-

ção – constitui um dos princípios orien-

tadores da acção do CFJJ. No respeito 

por este princípio, as opiniões expressas 

nos artigos aqui publicados são da intei-

ra responsabilidade dos seus autores e 

não representam, necessariamente, as 

posições oficiais da instituição. O Comi-

té Editorial reserva-se, contudo, ao direi-

to de introduzir alterações de forma nos 

textos e de efectuar os cortes necessá-

rios para garantir o cumprimento das re-

gras de espaço da Newsletter Wòkolola.”

Propriedade: 

Editor-Chefe:
Editor Técnico-Científico:  

Arranjo gráfico:

Fotografia:

Centro de Formação Jurídica e Judiciária

Departamento de Documentação, Informação e Cultura (DDIC)
CFJJ – MJCR
Rua de Mutatéia n.º 1572 | C. Postal 2749 
| Bairro Fomento – Matola | Moçambique
Secretaria: +258 21 78 16 15 | +258 21 78 17 14
Linha verde: +258 21 78 43 51
cfjj@cfjj.gov.mz
www.cfjj.gov.mz 

Elisa Samuel Boerekamp (Directora do CFJJ)
Zulficar Rama (Director Pedagógico), Jorge Baptista (Investigador do CFJJ)

Santos Victorino Monjane, Fredson Eugénio  (Serviço Nacional 
Penitenciário)
Aminosse Langa (DDIC) & Jorge Baptista (Departamento de Estudos e 
Investigação) – CFJJ - MJCR, https://pixabay.com 

Informação Editorial

Estimados leitores do Wokolola, apraz-me voltar a dirigir-me a vós depois de 
um interregno inesperado e indesejado de vários meses após a última publi-
cação, por motivos alheios à nossa vontade. Não obstante o longo período de 
absentismo reiteramos a nossa vontade e compromisso de fazer desta uma re-
vista bimensal. 

Fiéis ao dever que temos em mantê-los informados e actualizados sobre o nos-
so trabalho, passámos em revista neste número as principais realizações conse-
guidas desde a última publicação feita, cientes de que condimentos como actua-
lidade e novidade, característicos da Notícia enquanto género literário, possam 
ser extemporâneos. Não obstante o carácter extemporâneo das Notícias aqui 
apresentadas, vale, todavia, o intuito de informar que é o nosso compromisso, 
para convosco, caros leitores.

Desde a última publicação até ao presente número, o CFJJ, apoiado por diver-
sos parceiros, realizou várias actividades que se traduziram em importantes 
realizações e resultados, com impactos na formação, pesquisa, documentação e 
desenvolvimento institucional, em prol da melhoria das capacidades dos órgãos 
e instituições do Sector de Administração da Justiça, contribuindo, através da 
sua missão, para a contínua consolidação do Estado de Direito no nosso país. 

Em retrospectiva, destaco como a principal realização no hiato temporal que 
passou, no quadro do desenvolvimento institucional, a aprovação do Decreto 
nº 55/2021, de 31 de Julho, novo estatuto orgânico do CFJJ, que revoga, com 
excepção do artigo 1º – o da criação – o Decreto nº 34/97, de 21 de Outubro 
que vigorou por mais de duas décadas desde a criação desta instituição. Esta re-
forma dos instrumentos legais é um desígnio antigo, que tem em vista remode-
lar o CFJJ, reforçando a sua capacidade de resposta aos actuais e emergentes 
desafios nas áreas de formação, pesquisa e documentação jurídica e judiciária, 
bem como à crescente demanda por estes serviços no Sector de Administração 
da Justiça. 

Com a reforma legal operada, espera-se melhorar as condições de trabalho, 
reforçar as capacidades e competitividade interna, rentabilizar serviços e pro-
dutos e garantir alguma sustentabilidade, reduzindo a dependência face às pro-
visões do Estado e de parceiros de cooperação, o que deverá contribuir para o 
incremento da qualidade e quantidade na prestação de serviços ao Sector.

Editorial



Aumentar a capacidade de resposta do CFJJ à demanda do Sector é imperativo 
de hoje, mais ainda com o advento da iniciativa presidencial “Um Distrito, Um 
Tribunal Judicial condigno” que prevê a construção ou reabilitação, até 2023, 
de edifícios para o funcionamento de Tribunais Judiciais, em todos os distritos, 
para fazer face ao défice de 23 distritos que carecem de tribunais devido à falta 
de infra-estruturas e de recursos humanos e financeiros no nosso país, o que 
acresce a nossa responsabilidade em formar massivamente e com a qualidade 
desejada mais magistrados e oficiais de justiça, para serem colocados nos novos 
tribunais distritais projectados no âmbito desta iniciativa, a mesma que deverá 
contribuir para estimular a redução do rácio de 1.3 juízes por cem mil habitan-
tes, um dos mais baixos da região, sendo que no caso de procuradores o rácio é 
ainda pior.

Felizmente que o novo decreto prevê a criação de delegações regionais a curto 
prazo, tendo sido realizada neste âmbito uma visita de prospecção à Provín-
cia de Nampula, onde está assegurado, reservado e devidamente identificado 
o terreno para a construção das futuras instalações do CFJJ na região Norte. A 
criação de delegações regionais deverá contribuir para massificar o ensino ju-
rídico e judiciário no país, melhorar o acesso à formação profissional, promover 
a inclusão e o empoderamento das comunidades locais, factos que, tal como a 
recuperação de parceiros e o crescimento da rede de parcerias, fundamentais 
para consolidar o aumento da confiança, credibilidade e visibilidade nacional e 
internacional, constituem também desafios para o CFJJ nos tempos que correm.

No domínio da formação foram realizadas várias actividades e alcançados im-
portantes resultados que espelham o contínuo crescimento do CFJJ. Foram rea-
lizados mais de 17 acções de formação/capacitação providos pelo Orçamento 
de Estado e de Parceiros de Cooperação, nas quais foram abordadas matérias 
relativas ao quadro legal nacional e internacional aplicável em Moçambique, as 
competências necessárias para o exercício das funções de magistrados, maté-
rias psico-pedagógicas, Direito Adjectivo ou Actos Processuais em várias áreas 
jurídicas, nomeadamente, Direito Administrativo, Branqueamento de Capitais, 
Tráfico de Estupefacientes, Liderança, Instrução de Processo Disciplinar, Esta-
do e Direitos Humanos. Estas em particular, mas também outras acções que 
não mereceram destaque neste número, cobriram um amplo leque de desti-
natários incluindo candidatos a actores da Administração da Justiça dos níveis 
central, provincial e distrital.

No domínio de estudos e investigação, no período em destaque foram levados 
a cabo 5 projectos de pesquisa, como sejam o Projecto da Justiça de Menores, 
Estudo de caso de Levantamento de Metodologias Adequadas e Alternativas 
de DUATS e Delimitações Comunitárias, Terra e Recursos Naturais e Estudo 
das Normas, Praticas e Resolução de Conflitos em Moçambique. Salienta-se 
que todos esses projectos visam a melhoria e aprimoramento das acções de 
formação oferecidas pela instituição, bem como a produção de conhecimento 
no campo do direito e da justiça em Moçambique e a nível internacional, sobre 
as várias áreas de desenvolvimento dos fenómenos jurídicos.

No domínio da Documentação, Informação e Cultura, o CFJJ realizou diversas 
intervenções na gestão das Unidades de Informação e Comunicação, abran-
gendo principalmente as áreas Editoriais, das Tecnologias de Informação, da 

Gestão Bibliotecária, da Página Web, Comunicação e Imagem, do Arquivo, e do 
Museu do Judiciário. 

No domínio da Cooperação, o CFJJ estabeleceu ligações com vários Parcei-
ros de Cooperação e de Implementação, assim como consolidou parcerias já 
estabelecidas, podendo se destacar Memorandos de Entendimento que assi-
nou com o Ministério da Terra e Ambiente, Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to Sustentável, bem assim com a Escola Nacional de Magistratura de Franca. 
Também, conheceu visitas da Universidade AQUILA e do Instituto Superior dos 
Serviços de Informação e Segurança do Estado.

Na rubrica de reflexão jurídica e judiciária, este número dedica especial atenção 
a temáticas sobre protecção e promoção dos direitos humanos das crianças ví-
timas de violência sexual, bem ainda da justiça em si, visando assegurar o res-
peito pela dignidade da pessoa humana no âmbito social e judiciário.

Chegados aqui, não poderia terminar o presente editorial sem antes reiterar o 
convite ao Leitor, à Comunidade Jurídica, Comunidade Académica e à Socieda-
de Civil para participarem nas reflexões que temos promovido, enviando, para o 
efeito, artigos de Opinião, sugestões e comentários que possam contribuir para 
alimentar e aperfeiçoar esta Revista, ao endereço electrónico ddic@cfjj.gov.mz, 
em conformidade com as regras relativas à publicação de artigos, as quais se 
encontram disponíveis na Página Web www.cfjj.gov.mz. 

Em nome do CFJJ, e em meu nome pessoal, desejo-lhe uma boa leitura! 

Até ao próximo número.

Elisa Samuel Boerekamp

Directora do CFJJ
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CFJJ encerra o XIX e arranca com o XX curso de

formação inicial de ingresso às carreiras de

magistraturas Judicial e do Ministério Público
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No dia 9 de Abril de 2021, teve 
lugar, nas instalações do Cen-
tro de Formação Jurídica e 

Judiciária (CFJJ) o encerramento 
do XIX e a abertura do XX Cursos 
de Formação Inicial de Ingresso às 
Carreiras das Magistraturas Judicial 
e do Ministério Público, um evento  
contou com a participação das Ma-
gistraturas, Academia, Parceiros de 
Cooperação, Formadores e não só.

O XIX Curso de Formação Inicial de 
Ingresso às Carreiras das Magistra-
turas Judicial e do Ministério Público 
arrancou no dia 10 de Fevereiro de 
2020, com 103 Formandos que ini-
cialmente frequentaram a face teó-
rico-prática, sendo 53 homens e 50 
mulheres. Deste número, 15 ficaram 
reprovados e 88 foram aprovados 
depois do estágio jurisdicional, dos 
quais são 39 mulheres e 49 são ho-
mens, o que constitui uma cifra de 
cerca de 85,44% do universo em ter-
mos de aproveitamento pedagógico.

Relativamente a absorção dos magis-
trados para garantir o acesso a justiça 
aos cidadãos, o Governo assegurou 
que há condições para a colocação 
dos 30 Procuradores e 58 Juízes 
formados, sobretudo nos distritos. 
Entretanto, S.Excia o Vice-Ministro 
da Justiça apelou o engajamento de 
todos os formados na nova missão.

Quanto à qualidade dos formados, 
a Direcção do CFJJ reiterou que vai 
continuar a impor rigor na selecção e 
formação dos magistrados, de modo a 
que o Centro mantenha a sua Visão de 
se tornar uma instituição de excelência 
e referência nacional e internacional.

A esse respeito, o Vice-Ministro da 
Justiça renovou as suas saudações 
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pelos resultados até aqui alcançados 
e instou ao CFJJ para que mantenha 
vivo os desideratos de contínuo apri-
moramento como uma escola profis-
sional de referência e de excelência.

No que tange a corrupção, dirigentes 
e magistrados reconhecem haver cor-
rupção entre Juízes e dizem ser um 
problema pessoal que está em todos 
os sectores e que tudo é feito para fa-
zer face ao fenómeno: “Isso de haver 
Juízes corruptos, infelizmente é algo 
que é referente a uma pessoa humana 
concreta que é difícil controlar. Mas 
ao nível repressivo, através do Con-
selho Superior da Magistratura, ou 

a nível do Ministério Público, o Con-
selho tem tido uma política de tole-
rância “Zero”, expulsando quaisquer 
situações comprovadas de corrupção 
por parte dos magistrados.”, Afirmou o 
Presidente da Associação Moçambi-
cana dos Juízes, Dr. Carlos Mondlane.

Chamados a reagir em torno dos 
desafios que lhes aguardam, os for-
mandos prometeram dar o seu 
melhor contributo para o aces-
so ao direito e justiça no país.

O curso que acaba de encerrar foi 
ministrado sob auspícios do CFJJ, em 
coordenação com os Conselhos Supe-
riores das Magistraturas Judicial e do 
Ministério Público e, por conseguinte, 
financiada com Orçamento de Estado 
alocado ao CFJJ e parceiros de coo-
peração. O mesmo foi realizado com 
o desígnio de assegurar a materializa-
ção da consolidação do Estado de Di-
reito Democrático em Moçambique, 
primeiro pilar de suporte do Plano 
Quinquenal do Governo 2020-2024.

Importa referir que por além do ha-
bitual Estágio Jurisdicional, neste 
curso introduziu-se o Estágio de 
Imersão e o Estágio Intercalar, a luz 
da Reforma Curricular em curso 
no Centro, pratica que vai-se repli-
car nos próximos cursos do género.

Ressalva-se que as aulas decorreram 
em forma presencial e remota, por 
causa da Pandemia de COVID-19, 
que obrigou ao Estado Moçambi-
cano a decretar o Estado de Emer-
gência, que durou 3 meses, segui-
do da decretação da Situação de 
Calamidade Pública, ora em vigor.

No que concerne ao XX Curso cuja 
cerimónia de abertura coincidiu com 
o encerramento retro, sabe-se que 
o Centro recebeu 667 candidatos, 
dos quais apenas 114 foram admi-
tidos, sendo que 72 formandos irão 
preencher as vagas reservadas para 
a Magistratura Judicial e 42 irão 
efectivamente ocupar as restantes 
vagas previstas para a Magistratu-
ra do Ministério Público. E tal como 
no curso anterior, aqui observar-se-
-á todo o protocolo sanitário reco-
mendado pelo Governo e pela OMS. 

Dirigindo-se aos formandos, o Dig-
níssimo Vice-Procurador-Geral da 
República, Dr. Alberto Paulo, exortou-
-lhes para se absterem da vida comum 
e aplicarem-se bastante nas aulas de 
maneiras a finalizarem o curso que 
abraçaram com êxito, tal como os ou-
tros colegas que acabaram de graduar.

Segundo o Vice-Ministro da Justi-
ça, “aos formandos, que o processo 
formativo lhes proporcione valiosos 
contributos para os habilitar o in-
gresso nas carreiras de magistratu-
ras após esta passagem pelo CFJJ”.

Vincou que a entrada de poucos for-
mandos no XX Curso tem que ser 
vista na forma positiva de que em 
Moçambique procura-se a qualida-
de de justiça, porque sob ponto de 
vista de quantidade, pelos núme-
ros de juristas que já temos e muito 
bem formados nalgumas escolas do 
nosso país, já se justifica que come-
cemos a afunilar para prevenir re-
correntes críticas à matéria da quali-
dade de justiça oferecida aos cidadãos.

Dr. Nazir Bacar

Representante dos Formandos
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Recorde-se que com esta formação, 
pretende-se igualmente fortalecer 
as capacidades do SAJ, sobretudo 
dos Tribunais Judiciais e do Minis-
tério Público na protecção e defesa 
das populações chaves e vulnerá-
veis de forma a garantir uma melhor 
resposta na defesa da legalidade e 
na realização do interesse público.

Consequentemente, e tal como no 
caso do curso ora encerrado, espe-
ra-se que este novo curso venha a 
contribuir para a materialização dos 
pilares I e II do Plano Quinquenal do 
Governo 2020-2024 (PQG 2020-
2024), voltados para a consolidação 
do Estado de Direito Democrático, 
Boa Governação e Descentralização.

Dentre vários desafios do CFJJ, po-

de-se elencar os seguintes: Moder-
nização do processo formativo atra-
vés do uso das novas tecnologias de 
informação e plataformas de ensino; 
A expansão da instituição para ou-
tras regiões do país, de modo a des-
concentrar as actividades e permitir 
maior acesso aos beneficiários dos 
nossos serviços; A realização de acti-
vidades de pesquisa para alimentar a 
formação e documentação; A criação 
de fóruns de debates sobre maté-
rias candentes ligadas ao direito e a 
justiça, e suas implicações na forma-
ção, investigação e documentação; 
e, a provisão do Centro de recursos 
humanos em quantidade e qualida-
de, para o alcance eficiente e eficaz 
dos objectivos ou metas previstas.

Embora reconhecendo que o acesso 

a justiça ainda é um desafio por su-
perar no país, é premente frisar que 
Moçambique é um Estado de Direito 
Democrático e de justiça social que 
tem como um dos seus objectivos fun-
damentais a criação do bem-estar ma-
terial, espiritual e a qualidade de vida 
dos cidadãos, bem como a defesa e 
promoção dos direitos humanos e da 
igualdade dos cidadãos perante a lei. 

Também, a heterogeneidade cultural 
de Moçambique reflecte se nas di-
ferentes formas de regulação social, 
traduzindo se pela presença de ins-
tâncias não oficiais de resolução de 
conflitos. Essa situação representa 
o desafio que Moçambique enfren-
ta na construção de um sistema de 
justiça multicultural e democrático. 

Portanto, o reconhecimento estatal 
das diversas jurisdições, com destaque 
para as experiências de actuação das 
instâncias comunitárias locais de reso-
lução de conflitos revela a criatividade 
e a vitalidade do complexo de justiças 
e de sistemas normativos em circula-
ção e abrem campo para uma discus-
são mais ampla sobre o acesso à jus-
tiça e a construção da cidadania, com 
ênfase na inclusão, na participação, 
na união e no respeito pela diferença. 

Pelo que, tanto os magistrados, quan-
to os candidatos às magistraturas de-
vem garantir uma justiça de qualidade 
e aprofundar continuamente os seus 
conhecimentos neste campo para que 
possam contribuir de forma profícua 
na construção da síntese criadora do 
direito e da justiça em Moçambique 
através do exercício de uma judica-
tura informada e da participação nos 
processos de reforma legal de forma 
a garantir a efectividade dos direitos 
e deveres dos cidadãos, tornando o 
sistema um factor de promoção da 
cidadania, da coesão e da paz social. 

Sabe-se que o acesso equitativo aos 
recursos naturais tem sido, nos últi-
mos anos, um dos grandes desafios 
enfrentados pelo Estado Moçambi-
cano. A instabilidade social, política 
e económica que vivemos hoje, vêm 
agravar essa situação ao dilacerar o 
nosso tecido social constituindo-se 
como focos de injustiça que, certa-
mente, permanecerão intensos por 
muito tempo. Isso ocorre numa altu-
ra em que se exige de forma mais fir-
me que o combate à corrupção seja 
a marca das instituições da adminis-
tração da justiça. Por isso trata-se de 
uma batalha que devemos prosseguir 
com todo vigor desde o nível das che-
fias e lideranças, que devem servir de 
exemplo, devendo atingir a todos, se-
jam grandes ou pequenos, corrupto-
res ou corrompidos. Só nesses termos 
se pode assegurar de forma efectiva a 
realização do comando constitucional 
de edificação de um Estado de Direi-
to Democrático e de Justiça Social.

Realmente, num momento em que 
as instituições judiciais e judiciárias 
enfrentam sérias dificuldades de 
inacessibilidade, morosidade, ine-
ficiência, custos, entre outros, não 
podendo desempenhar sozinhas a 
função da administração da justiça, 
a reflexão sobre o lugar das formas 
extrajudiciais de justiça é pertinente 
e constitui também um desafio cen-
tral na área da formação. Pelo que, 
não é por acaso que o CFJJ lançou o 
Estudo sobre as Normas, Práticas e Re-
solução de Conflitos em Moçambique, 
cujos objectivos prendem-se à clari-
ficação dos desafios da interlegalida-
de do sistema jurídico moçambicano. 
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Em Nampula, Manica e Gaza

CFJJ capacita 120 membros dos 

tribunais comunitários em matéria 

de direitos humanos da criança e 

violência baseada no género
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O CFJJ realizou acções de capaci-
tação em matérias de “direitos 
humanos das crianças e violên-

cia baseada no género (VBG)” para 120 
membros dos tribunais comunitários 
nas provincias de Nampula, Manica 
e Gaza, nos períodos de 19 a 23 e 26 
a 30 de Outubro do ano em passado, 
respectivamente. Este curso ocrreu 
graças ao financiamento da UNICEF e 
em parceria com a Direcção Nacional 
da Administração da Justiça (DNAJ).

Trata-se duma formação contínua 
com o objectivo de reforçar o papel 

dos membros dos tribunais comuni-
tários na promoção e aplicação, em si-
tuações concretas, dos direitos huma-
nos das crianças e VBG, nas situações 
em que são vítimas, sobretudo, crian-
ças, mulheres e raparigas, de modo a 
garantir a aplicação e a observância 
dos princípios de igualdade e equida-
de nas relações de género junto das 
comunidades. 

Esta capacitação compreendeu os se-
guintes quatro (4) Módulos descritos 
na tabela abaixo:

outros grupos vulneráveis.

Recorde-se que a consolidação do 
Estado de Direito Democrático em 
Moçambique figura entre os pilares 
de suporte do Programa Quinquenal 
do Governo (PQG) 2020-2024 que 
assegura o bom funcionamento do 
Sistema da Administração de Justiça 
(SAJ), com vista a garantir o acesso à 
justiça e aos direitos aos cidadãos. E 
uma das principais acções previstas 
para o presente quinquénio no sector 
da justiça, no quadro do segundo ob-
jectivo estratégico do segundo pilar, 
visa a consolidação do papel dos tribu-

Portanto, a presente acção de capi-
tação enquadra-se nas actividades 
pedagógicas do CFJJ e no plano de 
actividades da DNAJ para o ano em 
causa. Tinha como finalidade capaci-
tar os membros supracitados nas re-
feridas províncias e matérias, visando 
dotá-los de subsídios teórico-práticos 
necessários para uma melhor actua-
ção no domínio destas competências, 
assegurando, por conseguinte, o au-
mento da capacidade de resposta e 
eficiência na resolução de conflitos, 
na promoção de boas práticas e na 
observância da Lei para a protecção 
dos direitos humanos das crianças e 

MÓDULO I: DO ESTADO E CIDADANIA E CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

MÓDULO II: DO DIREITO DA FAMÍLIA E DAS CRIANÇAS

MÓDULO III: DOS DIREITOS HUMANOS E DIREITO DAS CRIANÇAS

MÓDULO IV: DA MEDIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

nais comunitários e dos mecanismos 
extra – judiciais de resolução de litígio 
como meios de promoção do direito 
de acesso à justiça.   

Da assumpção acima, resulta o reco-
nhecimento inequívoco da importân-
cia dos tribunais comunitários na pa-
cificação e resolução de conflitos nas 
comunidades, na manutenção da har-
monia social, na pacificação e resolu-
ção de conflitos de modo a assegurar 
uma Justiça ao alcance de todos, mais 
próxima e mais justa, com enfoque na 
efectividade dos direitos, deveres e li-
berdades fundamentais dos cidadãos, 
não obstante o carácter oficioso que 
os caracteriza enquanto instâncias in-
formais de resolução de conflitos que 
longe de vinculativos assumem essen-
cialmente uma função complementar.  

No que concerne a conflitos envol-
vendo crianças, a nível internacional 
e regional, estudos mostram que os 
mecanismos tradicionais de justiça 
(justiça dos tribunais comunitários) 
tendem a estar mais disponíveis para 
as crianças e suas famílias e oferecem 
meios menos formais de resolução de 
conflitos do que os tribunais formais1.  

Nesse sentido, o Representante Es-
pecial do Secretário-Geral sobre vio-
lência contra crianças observou que 
os sistemas de justiça consuetudiná-
rios tendem a usar uma linguagem 

1  Veja-se o relatório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas sobre Direitos Humanos 
e Sistemas de Justiça Tradicional em Africa 
disponível em https://www.ohchr.org/Docu-
ments/Publications/HR_PUB_16_2_HR_and_
Traditional_Justice_Systems_in_Africa.pdf
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 2 Representante Especial do Secretário-Geral sobre Violência contra Crianças, “Promover jus-
tiça restaurativa para crianças” (Nova York, 2013), p. 25. 

mais acessível, têm maior potencial de 
cura, são menos onerosos e promo-
vem um envolvimento mais directo 
entre o acusado e a vítima, bem como 
entre suas famílias e a comunidade em 
geral: Uma criança normalmente apa-
rece em um processo de justiça tradi-
cional com um membro ou membros 
de sua família, e o foco tende a ser na 
reparação, reconciliação e garantia de 
que a criança continue fazendo par-
te da comunidade, sendo certo que 
os processos de justiça consuetudi-
nária normalmente não envolvem a 
detenção de crianças, seja na fase de 
pré-julgamento ou após o julgamen-
to e tem a potencialidade de evitar os 
efeitos prejudiciais da detenção sobre 
as crianças e o risco de violência como 
acontece no caso de crianças detidas2. 

A nível nacional, estudos realizados 
pelo CFJJ e outras instituições do Sec-
tor da Justiça acerca do trabalho dos 
membros dos tribunais comunitários 
indicam um défice de entendimento 
sobre o papel e o lugar dos tribunais 
comunitários no SAJ, imputando-lhes, 
igualmente, em razão de lacunas asso-
ciadas à ausência de formação, pouco 
domínio de conhecimento, sobretudo 
de alguns instrumentos importantes 
para a sua actuação no que tange aos 
direitos das crianças, raparigas e das 
mulheres - Dai a preocupação sobre 
a forma como os processos envolven-
do direitos humanos das crianças são 
tratados perante os tribunais comuni-
tários. 

Com efeito, junto das comunidades, 
sendo o grupo alvo que preocupa, 
crianças, raparigas, mulheres e outros 

grupos vulneráveis, vítimas de violên-
cia baseada no género e considerando 
que os Estados devem aplicar vigoro-
samente a proibição da discriminação 
contra as mulheres e crianças, da vio-
lência contra as mulheres e crianças, 
inclusive violência sexual e práticas 
prejudiciais que afectem as mulheres, 
de acordo com os padrões nacionais, 
regionais e internacionais de direitos 
humanos é urgente que os membros 
e juízes dos tribunais comunitários, 
autoridades tradicionais e outros en-
volvidos nos mecanismos de justiça 
tradicional, sejam formados e capaci-
tados para garantirem que o Direito 
Consuetudinário ou as práticas in-
compatíveis com os direitos humanos 
das mulheres e crianças não sejam 
mais aplicados pelos sistemas de jus-
tiça comunitária.

É nesse sentido que, para que os tri-
bunais comunitários sejam efectiva-
mente actuantes e produzam os re-
sultados expectáveis urge potenciar 
as qualidades técnicas, morais, éticas 
e deontológicas dos seus activos hu-
manos, através de acções contínuas 
de formação e capacitação, de forma a 
desenvolver habilidades e competên-
cias necessárias para o exercício cor-
recto do ofício.

Ressalva-se que a cerimónia de encer-
ramento da capacitação em questão 
contou com a leitura do relatório da 
capacitação, mensagem dos forman-
dos, intervenção da direcção do CFJJ, 
entrega de Certificados de Participa-
ção, discurso do Representante de 
Estado na Província (SE) e foto família.
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Ministra da Justiça efectua visita de 

trabalho ao Centro de Formação 

Jurídica e Judiciária

No seguimento das visitas insti-
tucionais iniciadas no transacto 
ano, no dia 1 de Setembro de 

2021, Sua Excelência Ministra da Jus-
tiça, Assuntos Constitucionais e Reli-
giosos, Helena Mateus Kida efectuou 
uma visita de trabalho ao Centro de 

Formação Jurídica e Judiciária, com 
o fito de identificar as fragilidades do 
Cento, de modo a redimensioná-lo 
melhor, na sequência das inovações 
trazidas pelo Decreto nº 55/2021, de 
30 de Julho.
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Nesta visita, Sua Excelência Ministra 
fez-se acompanhar por uma delega-
ção composta pelo Secretário Per-
manente, Manuel Didier Malunga, 
Director-Geral do IPAJ, Justino Tone-
la, Director Nacional do DAF, Nilton 
Iombaiomba, Directora Nacional do 
DNAJ, Aissa Aiuba, Director-Adjunto 
da DPC, Edgar Chichava, Assessoras 
Márcia Rungo e Áurea Sufiano, Che-
fe do Gabinete, Esquência Mubalo e 
Chefe do Departamento de Comuni-
cação, Ana Chicole.
A delegação foi recebida pelos mem-
bros do Colectivo de Direcção do 
CFJJ, que integra a Directora, Elisa 
Samuel Boerekamp, Directores-Ad-
juntos, Sérgio Albino e Sheila Matave-
le Cossa, Chefes de Departamentos, 
Zulficar Ramã, Joaquim Fumo, Mar-
garida Chaisse, Alice Aguiar, Fernan-
do Machava e Stélio Guambe.
O trabalho iniciou com a visita à Uni-
dade de Gestão de Projectos (Pro-

jecto LUR III); Secretária-Geral; De-
partamento dos Recursos Humanos 
(DRH); Unidade Gestora de Aqui-
sições (UGEA); o Departamento de 
Administração e Finanças (DAF), com 
destaque para a Repartição de Con-
tabilidade, Repartição do Património 
e Reprografia; Pavilhão das salas de 
formação, Departamento de Audito-
ria Interna (DAI); Biblioteca; Departa-
mento Pedagógico (DP) com especial 
atenção ao Registo Académico e a Sala 
de Simulação de Julgamentos; Depar-
tamento de Estudos e Investigação 
(DEI); Departamento de Planificação, 
Estatística e Cooperação (DPEC); 
Dormitório; Refeitório e Cozinha; La-
vandaria e Sala de Conferências.
Durante a visita efectuada às instala-
ções, Sua Excelência a Ministra cons-
tatou haver necessidade de: formação 
e melhoria de condições de trabalho 
dos funcionários, reabilitação, organi-
zação e equipamento das instalações, 

dade e qualidade, para se tornar efec-
tivamente num Centro de Excelência, 
formando pessoas imbatíveis no mer-
cado de emprego. A visita não avalia o 
desempenho da instituição enquanto 
não tiver as condições. Entretanto, 
premia o Centro uma vez que traba-
lha sem condições, e convida a todos 
para brindar ao novo conceito do 
Centro, onde todas as pessoas estão 
comprometidas. O CFJJ devera dizer 
o que pensa e elencar os desafios para 
a criação de Delegações de raiz nas 
zonas Norte e Centro do país.”, Res-
salvou a Ministra, nas suas considera-
ções finais.

Refere-se que o evento culminou com 
a entrega pelo CFJJ de brindes e as-
sinatura do Livro de Honra feita pela 
Sua Excelência a Ministra da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religio-
sos. 

aproveitamento do vasto espaço físico 
existente, rentabilização dos serviços 
e infra-estruturas do Centro, aprovei-
tamento dos serviços técnico-profis-
sionais dos reclusos, digitalização das 
informações do Registo Académico e 
criação de posto de venda das obras 
do CFJJ.

Em face das constatações supramen-
cionadas, Sua Excelência a Ministra 
recomendou ao Centro para encon-
trar a breve trecho formas de supe-
ração das situações anómalas que 
a instituição enfrenta, reforçando a 
capacidade institucional, produzindo 
receitas próprias, através da revitali-
zação da parte produtiva e rentabili-
zação dos serviços e infra-estruturas 
disponíveis, de modo a viabilizar al-
guns projectos internos e contribuir 
para o Cofre do Ministério da tutela 
(MJCR). 

“O CFJJ precisa de crescer em quanti-
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Ministra da Justiça dirige a última 
reunião anual de balanço do CFJJ
em Bilene

Realizou-se a 18 de Setembro de 
2021, no Humula Hotels & Re-
sorts, Distrito de Macia, Posto 

Administrativo da Praia do Bilene, 
Província de Gaza, a XVII Reunião 
Anual de Balanço (RAB) do Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), 
sob o lema “A reforma do CFJJ em 
prol da eficiência e qualidade dos ope-
radores judiciários, face aos desafios e 
dinâmicas actuais”.

A RAB foi dirigida por Sua Excelên-
cia a Ministra da Justiça e acolheu 
cerca de 52 participantes, entre fun-
cionários do CFJJ e do Ministério da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, Parceiros de Cooperação, 
representantes das instituições do 
Sistema de Administração da Justiça 
(SAJ) e do Estado e não só.

Refira-se que a sessão de abertura 
foi de forma conjunta com o IPAJ, no 
contexto da materialização e raciona-

lização dos recursos do erário público. 
Trata-se do último evento com esse 
nome e formado, a luz das inovações 
trazidas pelo Decreto nº 55/2021, de 
30 de Julho, que institui a figura de 
Conselho Coordenador, no lugar da 
RAB.

As primeiras palavras de saudação 
de Sua Excelência a Ministra, foram 
dirigidas a Sua Excelência Filipe Ja-
cinto Nyusi, Presidente da República 
de Moçambique, pela forma serena, 
tolerante e sensível com que se tem 
empenhado para levar o povo moçam-
bicano ao alcance da justiça e da paz. 

Pela ocasião, saudou ainda, a todos os 
participantes e em especial a todos 
ausentes que contribuíram para a ma-
terialização do evento. Saudou igual-
mente a todas entidades judiciais e do 
Ministério Público, parceiros estatais, 
Sociedade Civil e Parceiros de Coope-
ração que apoiam na implementação 

das actividades do Ministério que di-
rige.

Durante o seu discurso, Helena Kida 
enalteceu ao IPAJ e ao CFJJ pela for-
mação e desenvolvimento da Magis-
tratura bem como pela promoção da 
assistência jurídica e do patrocínio ju-
diciário em Moçambique. A governan-
te terminou a sua intervenção inau-
gural fazendo votos de que cada um 
dos participantes contribuísse com o 
melhor de si para o alcance dos objec-
tivos traçados e efectivação dos lemas 
elegidos. 

Com efeito, os trabalhos iniciaram com 
a apresentação da agenda da reunião, 
constituída por sete temas, nomeada-
mente: “Matriz das recomendações 
da visita de Sua Excelência a Ministra 
da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos”, “Recrutamento e selec-
ção dos candidatos aos cursos para 
ingresso nas diversas carreiras do SAJ 
e o combate a corrupção no Sector da 
Justiça”, “Novo pacote legislativo no 
âmbito da justiça penal - Impactos no 
judicial e no Ministério Público e os 
desafios na formação”, “Reforma do 
CFJJ: suas implicações na formação 
de operadores judiciários”, “Modelo 
de gestão do Projecto LUR III: uma 
abordagem baseada em contratos 
programa a ter em conta na moder-
nização da Administração Pública”, 
“Apresentação do Relatório de Activi-
dades do CFJJ e respectivo balanço” e 
“Balanço da execução orçamental do 
CFJJ no exercício económico – 2020”.

Após a reflexão profunda em torno 
dos temas apresentados, concluiu-se 
que a RAB efectuou de forma eficaz 
a apreciação geral do desempenho da 
instituição para o ano findo e abordou 
temáticas, cujos desafios tiveram o 
condão de promover reflexões e de-
bates que produziram um conjunto 
de constatações e recomendações 
importantes que irão auxiliar o CFJJ 

na definição de prioridades e estra-
tégias para assegurar o cumprimento 
dos planos sectoriais, melhorar o seu 
desempenho, assim como perspecti-
var as acções de formação, pesquisa e 
documentação, traduzidas num plano 
de acções de seguimento e relatórios 
como produtos finais.

Desta feita, a timoneira da pasta da 
Justiça terminou exortando ao Sector 
da Justiça para fazer uma planificação 
e execução das actividades conjuntas 
de forma articulada, integrada, co-
laborativa, participativa e inclusiva, 
desenvolver estratégias de mitigação 
do défice orçamental para a consecu-
ção dos planos de formação conjun-
tamente elaborados, bem como para 
promover-se uma melhor comunica-
ção e articulação entre as instituições 
beneficiárias das acções de formação 
e parceiros de cooperação. 

Também, encorajou a continuidade do 
apoio do sector da justiça, em particu-
lar do Governo, para a construção de 
um sistema judiciário proactivo, infor-
mado, eficaz e que contribua de forma 
efectiva na edificação do Estado de 
Direito Democrático em Moçambi-
que, instou as Unidades Orgânicas 
sobre a necessidade de unir sinergias 
para uma reflexão profunda sobre 
questões sensíveis à semelhança da-
quelas que neste fórum foram discu-
tidas, mormente aos princípios e valo-
res conducentes a um ordenamento 
jurídico regrado, credível e aglutina-
dor

Outrossim, orientou ao CFJJ para ac-
tualizar a Política e Plano de Formação 
Sectorial, de modo a elevar a formação 
técnico-profissional dos Operadores 
de Justiça e dos funcionários, sem se 
esquecer de desenvolver uma Política 
de Investigação e disseminação das 
Ciências Jurídicas.
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Cooperação Suiça efectua 

visita de monitoria aos 

parceiros de implementação 

do Projecto LUR III
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C
om o fito de aferir o nível de 
implementação do Projecto 
LUR III nos locais de actuação, 

a Cooperação Suiça (SDC), represen-
tada pelo Dr. Maurício Sulila, efectuou 
visitas de monitoria aos parceiros de 
implementação nas províncias de 
Nampula e Niassa, no período de Julho 
a Outubro de 2021, respectivamente.

Dentre os parceiros de implemen-
tação avaliados pelos financiadores 
destacam-se: o Centro de Forma-

ção Jurídica e Judiciaria (CFJJ), o 
Centro de Aprendizagem e Capa-
citação da Sociedade Civil (CESC), 
o Observatório do Meio Rural 
(OMR) e o Centro Terra Viva (CTV).

Recorda-se que em 2018 iniciou 
a última fase do Programa “Direi-
tos de Uso da Terra” (2018 -2021) 
com o objectivo de contribuir para 
o desenvolvimento socioeconómi-
co equitativo de uma forma sensível 
ao conflito, através do uso da terra e 

acesso aos benefícios da exploração 
dos recursos naturais pelas comuni-
dades locais com respeito ao género. 
E as principais componentes do pro-
grama incluem: Segurança de Pos-
se de Terra; Uso Inclusivo da Terra e 
Recursos Naturais; Pesquisa e De-
bate sobre Políticas; e Uso Respon-
sável da Terra e Recursos Naturais: 

Tendo em conta que cada parceiro 
de implementação, que recebe fun-
dos da Cooperação Suiça no âmbi-

to do Projecto LUR III, tem as suas 
zonas de implementação e áreas de 
actuação, cabe ao CFFJ trabalhar no 
fortalecimento das estruturas gover-
namentais e jurídicas locais na imple-
mentação de políticas e legislações 
fundamentais sobre terras e recursos 
naturais. Sua acção inclui o treina-
mento de juízes distritais, promoto-
res públicos, advogados, paralegais, 
agentes do IPAJ, SERNIC e oficiais 
do governo, no geral, sobre as princi-
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pais políticas e legislação de terras e 
recursos naturais. Também, o Centro 
é responsável pela resolução de con-
flitos fundiários e da exploração dos 
recursos naturais, através de apoio 
na responsabilização pelos actores do 
Sistema de Administração da Justiça.

Ora, depois de três anos de imple-
mentação do programa, era imperioso 
levar a cabo a visita em alusão pre-
sidida pelo financiador para avaliar, 

in loco, as fragilidades dos parceiros 
de implementação acima arrolados.

Sabe-se que esta visita tinha sido 
adiada no ano anterior devido a Co-
vid-19. E apesar dos impactos da 
Pandemia da Covid-19 terem res-
tringido as viagens para o nível local, 
muito trabalho foi realizado pelos 
parceiros nos últimos doze ou quin-
ze meses, a avaliar pelos seus relató-
rios de progresso. Dai a necessidade 

de se inteirar dos novos desenvolvi-
mentos nas Províncias de Nampula e 
Niassa, já que devido a insegurança 
em Cabo Delgado com ataques dos 
insurgentes, as missões do projecto 
não são autorizadas a nível distrital.

Na ocasião, as comunidades locais 
ofereceram actividades culturas e um 
almoço de confraternização, como 
símbolo de boas vindas e agradeci-
mentos. E durante as reuniões, as co-

munidades visadas apresentavam in-
formações relevantes aos parceiros de 
cooperação sobre o desempenho ao 
Parceiro Financeiro sobre o desempe-
nho dos parceiros de implementação. 

Refira-se esta monitoria reveste-se 
de grande importância, visto que ga-
rante a continuidade ou renovação 
do projecto em questão, caso o par-
ceiro de implementação obtenha uma 
nota positiva na avaliação em causa.  
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Team Building reforça a capacidade institucional do CFJJ
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C
om o objectivo de contribuir 
para o desenvolvimento ins-
titucional dos funcionários e 

colaboradores do CFJJ, teve lugar 
um evento, denominado por “Team 
Building”, que compreende a forma-
ção ou consolidação de equipa e ele 
se refere a uma série de actividades 
utilizadas para criar e fortalecer as 
relações entre pessoas de um mesmo 
grupo, ou, no contexto corporativo, de 
uma mesma equipa ou departamento.

Este convívio competitivo, dirigido 
pelo Director-Adjunto do Centro de 
Formação Jurídica e Judiciaria (CFJJ), 
Dr. Sérgio Teodósio Albino, foi reali-
zado nos finais de Dezembro do ano 
passado, na Província de Gaza, Dis-
trito de Bilene, Sala de Conferências 
do Massala Resort, e contou com a 

participação de todos os funcioná-
rios do Centro, desde a base ao topo.

O famigerado Team Building em jei-
to de retiro organizacional existiu 
por orientação da Cooperação Suiça 
(SDC), que entende que há necessi-
dade de estruturar cada vez as capa-
cidades individuais dos funcionários 
do CFJJ, bem como as capacidades 
institucionais do próprio Centro.

Nesta senda, este parceiro financeiro 
contratou um “coach” ou consultor es-
pecializado na área de desenvolvimen-
to de mentes, Dr. Artur furtado, para 
efectivamente ajudar na melhoria ou 
mudança de comportamentos dos vi-
sados, através da realização de brin-
cadeiras em equipas diversificadas e 
vários jogos interactivos, quais sejam, 

“jogo de futebol”; “caça ao tesouro”; 
“duas verdades e uma mentira” “trilha 
com olhos vendados”, entre outros.

Nesta partida, os diferentes departa-
mentos que enformam o Centro foram 
divididos em equipas, das quais a equi-
pa do LUR III foi quem venceu, pese em-
bora não tenha levado o troféu ainda.

Ressalva-se que esta actividade in-
sere-se no eixo de desenvolvimen-
to institucional do Projecto LUR 
III e o seu facilitador vem colabo-
rando com o projecto em alusão 
na concepção de vários manuais. 

O referido treinamento reforçou as 
capacidades internas para melhor 
alcance dos resultados previstos no 

Plano Estratégico 2019-2023 e no 
respectivo Plano de Actividade de 
2021. Portanto, esta actividade foi 
acolhida a vontade, conquanto es-
tabeleceu sinergias entre todos os 
colaboradores e gestores da insti-
tuição, de modo a terem consciência 
da necessidade da sua participação 
activa nos projectos institucionais, 
conhecer as suas tarefas, responsa-
bilidades adstritas a cada estágio do 
processo de desenvolvimento e exe-
cução das acções realizadas pelo CFJJ.
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CFJJ participa do workshop 
em Rabat sobre formação em
contra-terrorismo

A 
Directora do Centro de Forma-
ção Jurídica e Judiciária (CFJJ), 
Elisa Samuel Boerekamp, par-

ticipou do workshop sobre o contra-
-terrorismo realizado entre os dias 24 
e 25 de Fevereiro de 2022 em Rabat, 
capital de Marrocos.

Trata-se duma reunião híbrida ini-
cial de nível de especialistas sobre 
contra-terrorismo, dirigida por Vla-
dimir Voronkov, Sub-Secretário-Ge-
ral do Escritório das Nações Unidas 
de Combate ao Terrorismo, que teve 
a participação dos representantes 
do G5, bem como de academias in-
ternacionais de formação do Bra-
sil, Moçambique e Arábia Saudita.

Organizado pelo Escritório do Pro-
grama UNOCT Rabat e pelo Centro 
de Treinamento, este evento, apoiado 
generosamente pelo Reino de Marro-
cos, foi uma oportunidade para enten-
der melhor as necessidades e realida-
des dos países participantes. Também, 
foi uma oportunidade de apresen-
tar o Centro Rabat, seu programa 
de treinamento, seu Currículo e sua 
abordagem para apoiar os esforços 
de combate ao terrorismo em África.

Com este workshop, espera-se ver 
fortalecidas as capacidades nacionais 
e regionais em todo o continente, 
através do Centro Rabat, UNOCT e 
seus muitos parceiros, numa altura 
em que a necessidade de os Estados-
-Membros africanos melhorarem as 
suas capacidades de combate ao ter-
rorismo é manifesta, pois, apesar dos 
ganhos alcançados contra a Al-Qaeda 
e o Da’esh nos últimos anos, o terroris-
mo continua sendo uma séria ameaça.

Note-se que na Resolução de Junho 

passado sobre a Sétima Revisão das 
Estratégias Globais de Combate ao 
Terrorismo, a Assembleia Geral ex-
pressou preocupação com a dissemi-
nação do terrorismo na África, con-
quanto, nos últimos cinco anos, as 
organizações terroristas intensifica-
ram muito suas operações em Burki-
na Faso, Chade, República Democrá-
tica do Congo, Mali, Níger e Nigéria.

É com a realidade supra em mente que 
o UNOCT estabeleceu o Gabinete 
do Programa Rabat e Centro de For-
mação, para ajudar trabalhando em 
estreita colaboração com as suas ins-
tituições nacionais e fornecendo solu-
ções inovadoras adaptadas aos seus 
desafios, necessidades e prioridades. 
O Centro em causa, possibilitado pelo 
seu anfitrião e benfeitor, o Reino de 
Marrocos, é uma manifestação con-
creta do seu compromisso de prestar 
assistência colaborativa, consistente 
e coordenada entre países, sectores 
e disciplinas. Mais importante, essa 
assistência estará em respectivas rea-
lidades dos países visados. E, a pedido 
de vários Estados-Membros africa-
nos, o Centro Rabat fornecerá forma-
ção certificada e especializada em vá-
rias prioridades, incluindo rapto para 
resgate, segurança e gestão de fron-
teiras, gestão prisional e prevenção, 
desradicalização e reintegração. Refi-
ra-se que o trabalho do Centro em alu-
são será realizado privilegiando os di-
reitos humanos e o Estado de Direito.

As sessões dos dois dias maturos mos-
traram a abordagem que o Centro 
Rabat esta adoptando no apoio aos 
Estados Membros africanos. Essas 
sessões permitiram aos participantes 
entender as abordagens, capacida-
des, desafios, necessidades e priori-
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dades dos organizadores. Dessa for-
ma, foi possível determinar a melhor 
forma de atender às necessidades 
dos participantes com as ofertas de 
Currículo de treinamento do aludido 
Centro. A reunião também facilitou 
as ligações entre colegas e o desen-
volvimento de comunidades de espe-
cialistas que podem continuar a ser-
vir muito depois de deixarem Rabat.

Porque este encontro marcou o iní-
cio de uma relação de longo prazo 
entre o Gabinete do Programa de 
Rabat e os Estados Membros afri-
canos que procuram obter as capa-
cidades necessárias para prevenir e 
combater o terrorismo e proteger as 
populações, todos os Estados-Mem-
bros africanos foram encorajados a 
tirarem o máximo proveito do apoio 
disponibilizado pelo Gabinete do 
Programa Rabat e Centro de Forma-
ção em África, bem como a buscarem 
canais de cooperação entre sua ins-
tituição e o Centro de Treinamento.

Fazendo uso da palavra, a gestora do 
CFJJ falou da importância dos estu-
dos de contra-terrorismo e crimes 
relacionados para um sistema judicial 
moderno, forte e eficaz, tendo em con-
ta as perspectivas de Moçambique.

Na ocasião, Elisa Samuel Boerekamp 
mostrou-se satisfeita em participar 
desta importante reunião inicial sobre 
treinamento contra o terrorismo e es-
tendeu a sua mais profunda gratidão 
aos organizadores, ao UNOCT e ao 
Governo do Reino de Marrocos, pelo 
convite ao Centro de Formação Jurí-
dica e Judicial de Moçambique, e pela 
calorosa e generosa hospitalidade 
que lhe foi concedida desde a sua che-
gada a aquela bela Cidade de Rabat. 

Esclareceu que aquele workshop não 
poderia ter vindo em melhor momen-
to para gente em Moçambique, espe-
cialmente tendo em conta a situação 
de intenso extremismo violento na 
Província nortenha de Cabo Delgado. 
Acrescentou que para um país como 
Moçambique, que anteriormente não 
experimentou esta forma de terro-
rismo internacional antes de 2017, 
a capacidade popular de combatê-
-lo com sucesso depende em grande 
parte da natureza e do tipo de treina-
mento que as comunidades recebem, 
sendo que o treinamento é, portanto, 
uma ferramenta de combate ao ter-
rorismo crucial e mais importante. 

Boerekamp continuou a discursar 
apresentando o CFJJ e o papel que 
desempenha no sistema judicial mo-
çambicano. Lamentou o facto da co-
munidade internacional estar a prio-
rizar as respostas militares à violência 
em Cabo Delgado, o que faz com que 
todo o apoio, incluindo treinamento, 
seja fornecido predominantemente ao 
sector de segurança (militar e policial). 

“Nenhum apoio desse tipo foi forne-
cido ao sector da justiça, cuja aborda-
gem de combate ao terrorismo é mais 
robusta, sustentável e eficaz na abor-
dagem das causas profundas. A violên-
cia em Cabo Delgado desfez a arqui-
tectura e a abordagem internacional 
de combate ao terrorismo. Estudos 
têm demonstrado que a abordagem 
da justiça criminal é a melhor aborda-
gem para combater o terrorismo. É de 
se perguntar se a comunidade inter-
nacional está em Moçambique para 
ajudar a combater o terrorismo ou 
para alimentá-lo.”, Avançou a gestora.

De acordo com Elisa Samuel, em linha 
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com a tendência mundial, Moçambi-
que tem vindo a melhorar o seu qua-
dro jurídico, destacando-se recente-
mente a aprovação da Lei nº. 5/2018, 
de 2 de Agosto, que estabelece o re-
gime jurídico de prevenção e combate 
ao terrorismo; Lei nº. 14/2013, de 12 
de Agosto (Lei de Prevenção e Com-
bate ao Branqueamento de Capitais 
e Financiamento do Terrorismo); e 
Lei nº. 21/2019, de 11 de Novembro, 
que dispõe sobre os Princípios e Pro-
cedimentos da Cooperação Jurídica 
e Judiciária Internacional em Maté-
ria Penal. Asseverou que apesar da 
adopção desta arquitectura nacional 
emergente para o combate ao ter-
rorismo, Moçambique carece de ca-
pacidades financeiras e operacionais 
para implementar essas leis, em parte 
devido à falta de formação adequada 

dos militares, o que poderá agravar 
ou prolongar a insurgência em Cabo 
Delgado como se viu em outras re-
giões africanas como a Bacia do Lago 
Chade, o Sahel e o Corno de África.

Em jeito de conclusão, a directora 
do CFJJ enfatizou a necessidade de 
a comunidade internacional mudar 
sua abordagem de combate ao ter-
rorismo e considerar igualmente o 
apoio e treinamento de capacitação 
para instituições não militares, parti-
cularmente o sector de justiça, que é 
responsável por administrar a justiça 
e reparar o tecido social rompido na 
sociedade. Também, convidou outras 
instituições, incluindo as representa-
das naquele workshop, a fazer parce-
ria com o CFJJ para ajudar a enfrentar 
e conter o extremismo violento em 

Moçambique. Terminou recomendan-
do o seguinte para o caminho a seguir:

• Fazer do CFJJ o coração do 
treinamento sobre o combate ao 
terrorismo de forma sustentável;

• Apoiar o desenvolvimen-
to de Currícula de CT e Manuais 
de Formação para instituciona-
lizar a formação permanente de 
juízes, procuradores e SERNIC;

• Criar, no seio do CFJJ, um 
Centro Nacional de Excelência no 
combate ao terrorismo para a for-
mação de juízes, procuradores e ou-
tros actores relevantes da justiça;

• Estabelecer um progra-
ma de formação para formar os 
formadores para poderem repli-

car as formações em todo o país;

• Realizar estudos conjun-
tos e actividades de pesquisa so-
bre combate ao terrorismo; e

• Desenvolver e melhorar as Po-
líticas Públicas para o sector da justiça 
através de propostas de reformas ba-
seadas na realidade social moçambi-
cana e no quadro legal.
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CFJJ expande-se para a região norte de Moçambique
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A 
Ministra da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, 
Helena Mateus Kida, efectuou 

uma visita de trabalho à Província de 
Nampula no dia 18 de Março de 2022, 
com o objectivo de aferir as condições 
para a edificação da Delegação Nor-
te do Centro de Formação Jurídica 
e Judiciaria (CFJJ) e apresentar esta 
instituição aos Órgãos do Estado.

No local, Helena Kida recebeu, dos 
técnicos da Direcção Provincial de 
Desenvolvimento Territorial, o pro-
cesso de atribuição de uma parcela de 
1.4 hectares das futuras instalações 
do Centro, localizada na Comunidade 
de Mutotopi - Cidadela de Nampula.

Nesta visita, a governante fazia-se 
acompanhar pelos membros do Con-
selho Consultivo do seu Ministério e 
manteve encontros com os Órgãos 
de Administração Local, instituições 
públicas e privadas, com vista a iden-
tificar possíveis sinergias e oportu-
nidades de cooperação nas áreas de 
formação, pesquisa e documentação.

A margem disso, a Directora do Cen-
tro de Formação Jurídica e Judiciária 
(CFJJ), Elisa Samuel Boerekamp, foi 
recebida no dia 9 de Março de 2022 
em audiência no gabinete de traba-
lho do Governador da Província de 
Nampula, Manuel Rodrigues Alberto.

Na ocasião, a Senhora Directora Elisa 
partilhou que o Centro tenciona visi-

tar igualmente as instituições da Ad-
ministração da Justiça para o eventual 
reforço na componente de Recursos 
Humanos, como também identificar 
possíveis áreas de interesse e coope-
ração junto das Universidades locais 
que leccionam cursos de direito e afins.

Por seu turno, Manuel Rodrigues Al-
berto, Governador da Província de 
Nampula, agradeceu a visita e en-
corajou a equipa do CFJJ a avançar 
com o projecto de expansão, pro-
metendo que o Executivo que dirige 
tudo fará para apoiar na materiali-
zação deste desiderato, que no seu 
entender irá beneficiar a população 
da Província de Nampula e não só. 

Refere-se que o projecto da expan-
são do Centro resulta da implemen-
tação do Decreto nº 55/2021, de 30 
de Julho, que estabelece nova na-
tureza, atribuições, competências e 
mecanismos de funcionamento do 
CFJJ, entre outras inovações, cons-
tituindo assim uma Reforma legal 
em prol da eficiência e qualidade 
dos operadores judiciários, face aos 
desafios e dinâmicas actuais, o qual 
prevê no seu artigo 3 a criação de 
delegações provinciais a nível local, 
mediante autorização do Ministro 
que superintende a área da justiça, 
ouvido o Ministro que superintende 
a área das finanças e o representan-
te do Estado na respectiva Província. 
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CFJJ e SAJEI 

realizam 

Webinário 

internacional 

conjunto
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Entre os dias 24 e 25 de Março de 

2022, realizou-se um Webinário in-

ternacional conjunto entre o Centro 

de Formação Jurídica e Judiciaria 

(CFJJ) e a Escola de Formação de 

Magistrados da África do Sul (SAJEI).

Este evento tinha como objectivo dis-

cutir as melhores técnicas de forma-

ção judiciária, bem como a questão de 

aquecimento climático a nível mun-

dial, trazendo na vida os princípios 

internacionais da educação judiciária 

adoptados pela Organização Interna-

cional de Formação Judiciária (IOJT). 

Participaram deste Webinar Magistra-

dos e outros Especialistas Formado-

res de África, Estados Unidos da Amé-

rica (EUA), América Latina e Europa.

A reunião começou com as no-

tas de boas vindas e apreciação 

da participação proferidas pela 

Mestre de Cerimonias Sul-afri-

cana, Dra. Gomolemo Moshoeu. 

Seguidamente, discursou o Veneran-

do Presidente do Tribunal Constitu-

cional da África do Sul, dando boas 

vindas e felicitando a todos os partici-

pantes pelos 10 anos da comemoração 

da criação da SAJEI, membro da Or-

ganização Internacional da Formação 

Judiciária (IOJT), da qual o CFJJ tam-

bém faz parte. Vincou que o progra-

ma de educação judiciário foi lançado 

em 2018 em Maputo – Moçambique 

e neste momento muitas instituições 

já produziram matérias de formação 

para casos como "Trafico de Pessoas". 

Acrescentou que os diferentes países 

constituem uma rede para a promo-

ção da formação judiciária de quali-

dade superior que garante o acesso a 

justiça, tendo em conta a identificação 

e resolução de problemas ou casos 

científicos complexos, pois a lei preci-

sa de ser desenvolvida e actualizada.

Os participantes foram unânimes em 

afirmar que é crucial a liderança judi-

ciária para o alcance da formação judi-

ciária, tal como a adjudicação de casos, 

embora haja vários desafios na provi-

são de qualidade aos juízes através da 

educação judiciária que envolve prin-

cípios judiciários que se aplicam a to-

das as leis e políticas. Sublinharam que 

a prática tem que ver com uma cultura 

judiciária com valores éticos. Con-

cluíram que ninguém muda compor-

tamento profissional isoladamente.

Da parte de Moçambique, participou 

do evento o Dr. Carlos Mondlane, Juiz 

de Direito e Presidente da Associação 

Moçambicana dos Juízes, tendo enfa-

tizado a pertinência de incorporação 

da ética e integridade como disciplina 

nos Curricula de Formação Judiciaria, 

inclusive nas Universidades. O orador 

ligou o recrutamento e a selecção de 

candidatos à boa formação, frisan-

do que deve haver transparência nos 

processos para evitar a subserviência 

que afecta a ética profissional. Desta-

cou a necessidade de se desenvolve-

rem valores tais como a honestidade, 

imparcialidade e integridade, de modo 

a salvaguardar a credibilidade do SAJ, 

postura bastante relevante para a afir-

mação do crescimento e desenvolvi-

mento do país em todas as vertentes.

Durante o debate, frisou-se que os 

métodos participativos constituem 

uma facilitação na aprendizagem dos 

adultos e ajudam a gerar mudanças 

na vida pessoal e profissional dos 

formandos. E porque o processo de 

aprendizagem não é passivo, é pre-

ciso adequar a aprendizagem com o 

ambiente. A titulo de exemplo, elen-

cou-se a Andragogia que se refere a 

princípios e métodos usados na edu-

cação de adultos, onde se concentra 

na resolução de problema tomando 

controle da aprendizagem pessoal e 

trazendo conhecimento e experiên-

cia sobre o quê se aprende e porquê. 

Também, referiu-se da aprendizagem 

experimental e da transformação 

de conhecimento como sendo ou-

tras técnicas usadas nas instituições 

de formação judiciária que trazem 

resultados positivos e galopantes.
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Artigos de opinião jurídica e judiciária

Não resignemos 
pela causa da 
criança

UNIÕES  PREMATURAS 

Mestre em Direito
Conservador e Notário Superior
Docente Universitário
Secretário Permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos

                                                                                                                                                                                           
Manuel Didier Malunga

A união prematura é um fe-
nómeno devastador na vida 
das crianças e os seus efei-

tos conduzem toda a humanidade a 
um túnel de morte lenta. Hoje, o de-
bate em torno das uniões prematu-
ras sugere que temos tudo já discuti-
do e as soluções são abundantes, daí 
se questiona: o que falta?

Não resignemos nesta luta pelo bem-
-estar da criança, pois só existe um 
único caminho que passa por deixar 
a intenção e efectivar a decisão,ali-
nhados para a uma erradicação com-
pleta desta hecatombe.

Neste texto pretende-se fazer um-
trajecto sucinto aos enigmas que o 
fenómeno de uniões precoces ou 
prematuras suscita. Equacionar-se-
-ão três principais plataformas de 
abordagem: (i) A Criança – o início 
dos direitos fundamentais da pessoa 
humana. Para se perceber quão da-
noso é o fenómeno de uma rapariga 
juntar-se, precocemente, a alguém 
seja de igual idade ou muito mais ve-
lho, urge partir da essência humana 
que a criança representa, avaliando 
os direitos que sucumbem por esta 
chacina da dignidade; (ii) o direito a 
contrair matrimónio como essencia-
lidade da existência de cada pessoa e 
a grave violação que uma união pre-
matura crava na criança. Nesta sen-
da, estará em análise a falência das 
justificações que se encobrem para 

sustentar as uniões prematuras e (iii) 
Avaliação das medidas de erradica-
ção das uniões prematuras, partindo 
das políticas públicas até ao quadro 
legal aprovado.

A. Criança – o início dos direitos

A criança é o ponto de partida para 
analisar a complexidade da posição 
jurídica da pessoa humana como su-
jeito de relações sociais e centro de 
gravidade dos direitos fundamen-
tais. É na criança que recai o encar-
go de projectar o futuro de qualquer 
sociedade. 

Do que se pode discutir quanto à 
condição jurídica de uma criança 
como sujeito das relações sociais, 
assinalam-se duas principais ques-
tões antagónicas: (i) incapaz ou sem 
maturidade suficiente para com inte-
ligência e consciência praticar certos 
actos passíveis de responsabilização 
e (ii) capaz, isto é, apta a perceber e 
agir com consciência, assumindo to-
tal responsabilidade pelos seus ac-
tos.

No pós Segunda Guerra Mundial, a 
regulamentação internacional global 
sobre os direitos da criança ganhou 
expressão em 19483 , com a De-
claração Universal dos Direitos do 
Homem, aprovada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas que, no 
número 2 do artigo 25, preconiza o 

 3Antes foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança sob a égide da Assembleia da Sociedade das 

Nações em 1924, mais conhecida como “Declaração de Genebra” – um instrumento de recomendações 

às Nações para o respeito pelo direito das crianças.
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imperativo de uma protecção social 
à criança.

Contudo, sempre se reconheceu que 
a criança, por motivo da sua falta de 
maturidade física e intelectual, tem 
necessidade de uma protecção e cui-
dados especiais dentro do respeito 
pela sua liberdade e dignidade.

Seria a Convenção das Nações Uni-
das sobre os Direitos da Criança 
adoptada a 20 de Novembro de 
1989, ratificada por Moçambique 
em 1990, a trazer o reconhecimento 
jurídico da criança como sujeito au-
tónomo de direitos ao mesmo tem-
po que definia a família como sendo 
responsável pelo seu bem-estar e 
desenvolvimento harmonioso. A au-
todeterminação e participação (pela 
audição e consentimento), sobretu-
do em matérias que lhes dizem res-
peito, são as marcas essenciais para 
uma protecção mais abrangente da 
criança e o artigo 12 daquela Con-
venção preconiza o princípio do res-
peito pelas opiniões, o que se traduz 
na capacitação da criança para que 
se torne participativa de acordo com 
a sua idade e maturidade, incluindo o 
direito a ter acesso à informação e à 
liberdade de expressão.

Com efeito, a Constituição da Re-
pública de Moçambique, pelo artigo 
47,faz valer o espírito da Convenção 
e de forma imperativa e programáti-
ca orienta que os direitos da criança 
assentem na base da sua protecção 

e dos cuidados necessários ao seu 
bem-estar e sempre que se discuta a 
criança urgirá considerar o seu supe-
rior interesse.

A Lei n° 7/2008, de 9 de Julho, sobre 
a Promoção e Protecção dos Direi-
tos da Criança, estabelece mecanis-
mos claros sobre o manuseamento 
do conteúdo dos direitos da criança 
para uma efectiva protecção. Com 
efeito, os direitos fundamentais 
descritos no artigo 4 do instrumen-
to aludido, abrangem o assegurar à 
criança de todas as oportunidades 
e facilidades, facultando-lhes o de-
senvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de 
liberdade (maneira de pensar, crença 
e sentimento afectivo) e de dignida-
de. Para tanto, a lei responsabiliza a 
família, a comunidade, a sociedade 
no geral e o próprio Estado para fa-
zer efectivar os direitos da criança. 

Especial prerrogativa decorre do ar-
tigo 20 da lei em citação, impondo 
às unidades de saúde, à acção social 
e ao sector da educação,o dever de 
comunicar às autoridades policiais-
sobre qualquerindicação de que a 
criança tenha sido vítima de maus 
tratos ou seja de violação dos seus 
direitos. 

Os direitos fundamentais têm uma 
natureza suprapositiva e são ineren-
tes à existência natural do ser huma-
no. Ensina Cristina Queiroz4  que o 
qualificativo “fundamentais” confe-

 4Queiroz, Cristina, Direito Constitucional, Coimbra, Coimbra Editora, 2009. Pág. 365

rido aos direitos e liberdades indi-
viduais destinava-se (na sua génese 
da Constituição alemã aprovada em 
1848) a sublinhar o carácter de “re-
conhecimento” e não da “criação” de 
direitos por parte do Estado.

 O carácter pré-estadual e de indis-
ponibilidade dos direitos fundamen-
tais é o marco que os torna suprapo-
sitivos e inerentes à natureza única e 
irrepetível da pessoa humana.

A garantia dos direitos fundamentais 
não decorre da sua estipulação pela 
vontade da família (a família é auto-
ra da existência de uma criança mas 
não detém senão o direito-dever de 
prover o seu crescimento) ou das 
leis, sendo contra-senso que alguém 
decida quem deve ser marido de uma 
menina de tenra idade, sem que ela 
esteja com maturidade suficiente 
para expressar o seu sentimento.

A protecção pretendida à criança 
não se efectivaria se à mesma não 
fosse proporcionada uma identidade 
pelo registo. O registo de nascimen-
to da criança coloca-se, assim, como 
o primeiro passo com vista a gera-
rem-se os trilhos para a efectivação 
dos seus direitos fundamentais. Nes-
te capítulo, as famílias são chamadas 
à responsabilização para que não 
negligenciem este formalismo. Aliás, 
pelo número 3 do artigo 1 da Lei da 
Família decorre o direito a todos re-
conhecido para integrar uma família, 
sendo esta o elemento fundamental 
e a base de toda a sociedade tal como 
hierarquicamente estipula o número 

1 do artigo 119 da Constituição da 
República. Uma criança não regista-
da se coloca na escuridão legal, vul-
nerável e susceptível de manipulação 
para a sujeição a escravatura sexual 
e alienada a uma união indesejada. 
Pela suprema importância, o registo 
civil deve ser efectuado à nascença o 
que falha na nossa realidade por inu-
sitadas razões. 

B. O direito a contrair matrimó-
nio como a essencialidade do direito 
fundamental de cada pessoa e a gra-
ve violação que uma união prematu-
ra crava na criança

O casamento representa uma co-
munhão de afectos, sentimentos e 
responsabilidade patrimonial. As-
sim, casar é um acto pessoalíssimo, 
dependente única e exclusivamente 
do sentimento individual. A Consti-
tuição da República estabelece que o 
mútuo consenso deve ser observado 
no acto de celebração do matrimónio 
(n. 3 do artigo 119 conjugando com 
os artigos 42 e 45 da Lei da Família e 
190 do Código do Registo Civil).

Os elementos acima apontados ilus-
tram o quão restrito à vontade indivi-
dual deve se olhar para o casamento 
como selagem de sentimentos entre 
pessoas de sexos diferentes com vis-
ta a constituir uma família.

A rapariga de tenra idade, ainda no 
seu evoluir físico, psíquico e jurídico 
não pode ser sujeita ao enlace matri-
monial sob pena disso representar 
um coarctar da sua liberdade de es-
colha. 
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As uniões prematuras tal como se 
projectam no nosso quotidiano, de-
correm de intervenções externas à 
vontade das raparigas, gerando gra-
ve violação dos seus direitos íntimos 
e afectivos. 

Dados tornados públicos ilustram 
que o país tem uma das maiores ta-
xas de uniões prematuras do mundo 
e encontra-se em 11° lugar na lista 
depois de Níger, Chade, República 
Centro-Africana, Bangladesh, Guiné, 
Mali, Burkina, Sudão do Sul, Malawi 
e Madagáscar, contabilizando perto 
de metade de mulheres que se casam 
antes dos 18 anos e em 10° lugar em 
África. Ao nível da região da Áfri-
ca Austral e Oriental, Moçambique 
ocupa a 2ª posição5 .

Este quadro é preocupante e no rol 
das causas que encobrem as uniões 
prematuras se estendem falácias e 
inadmissíveis argumentos. 

Analisando alguns chamados de-
terminantes de uniões prematuras, 
numa perspectiva de discordância 
profunda, destacam-se:

Pobreza. Com este argumento pro-
cura-se mostrar que pais apoiam-se 
na ideia de suas filhas, de tenra ida-
de, deixarem de frequentar a escola 

para se juntarem matrimonialmente 
com um homem, geralmente adulto, 
como forma de aliviar a família da po-
breza. Discorda-se deste argumento 
pois a entrega de uma rapariga de 
tão tenra idade a um lar a troco de 
retribuição material à família simbo-
liza um comércio desumano. Os pais 
têm a dimensão desta grosseira vio-
lação ao direito pessoal da criança e 
mesmo assim fazem-no cruelmente, 
no pressuposto de a filha ser uma 
propriedade sua, negando-lhe a dig-
nidade. 

Factores socioculturais representa-
dos pelos ritos de iniciação e outras 
linhas tradicionais a que se sujeitam 
raparigas entre os 8 e 12 anos em 
diferentes realidades do país6 . Esta 
linha de suporte agarra-se nas diver-
sas práticas tradicionais e ou regras 
costumeiras como base paraas rapa-
rigas serem impelidas ao matrimó-
nio precoce. Como escreveu Henry 
Fielding, romancista e dramaturgo 
inglês, “ os costumes podem levar um 
homem a muitos erros, mas não jus-
tificam nenhum.” S. Cipriano, Mártir 
Cristão Cartaginês também referiu 
que “ o costume é, frequentemen-
te, apenas a antiguidade do erro7 ” 
nenhum costume pode suplantar a 
essência da pessoa como ser digno 

 5Dados com indicação de publicação em 2019  conforme o Relatório da Coligação para a Eliminação 

dos Casamentos Prematuros (CECAP), disponível em www.Rosc.org. mz, acesso a 03.03.2019: 11h48

6Ver estudo de Vítor Bassiano e Claúdia de Lima, Casamentos Prematuros em Moçambique: Causas e 

Consequências do Abandono Escolar in periódico Imagens da Educação, v.8, n.2, 2018. Acessível em 

periódicos.uem.br

7Por ambos, in O Direito, as melhores citações, coord. Helena Resende da Silva, Braga, Portugal, 2004, 

págs 131 e 136

de respeito. As praticas tradicionais 
quando prejudiciais ao bem-estar da 
criança não merecem apoio da hu-
manidade.

C. Avaliando as medidas de      er-
radicação das uniões prematuras. 

Ao nível de políticas públicas, a apro-
vação da Estratégia Nacional de Pre-
venção e Combate dos casamentos 
Prematuros em Moçambique (2015 
– 2019) foi um dos primeiros sinais 
oficiais nesta encruzilhada e mos-
trou o comprometimento do Gover-
no nesta marcha decisiva de corrigir 
este erro social grave. 

No contexto da legislação, aponta-
-sea Lei nº19/2019, de 22 de Outu-
bro sobre a Prevenção e Combate às 
Uniões Prematuras, que veio cimen-
tar um ambiente mais actuante do 
ponto de vista legal pois, o seu objec-
to,exposto no artigo 1, traduz as li-
nhas orientadoras em cinco aspectos 
fundamentais: proibição, prevenção, 
mitigação das uniões prematuras e 
penalização dos seus autores e cúm-
plices.

Numa sintética análise da lei, encon-
tramos no artigo 5 os princípios fun-
damentais que para além do foco na 
componente de protecção, deles se 
plasma, pelo menos, um elemento 
de extrema importância práctica e 
que valoriza a dignidade da pessoa 
humana designadamente a irrele-
vância do consentimento da criança 
para a união (ver alínea c)).Numa ou-
tra dimensão, às uniões prematuras 
já existentes, a lei adopta medidas 
para sua cessação, conferindo a le-
gitimidade para requerer a anulação 
ao Curador de Menores, aos pais e 
outros familiares próximos. A dar 
cobro ao espírito da prevenção das 
uniões prematuras, a Lei da Família, 
na reforma aprovada em 2019 (Lei n° 
22/2019, de 11 de Dezembro), reve-
la um vigoroso passo no sentido de 
maior distanciamento legal de facto-
res que possam levar uma criança à 
união conjugal. Assim, foi eliminada 
a excepção que antes permitia o ca-
samento de maiores de 16 anos sob 
intervenção dos pais. (ver actual al 
alínea a) do artigo 32).

Em conclusão, o quadro legal existe, 
mas o percurso para que cada um de 
nós tome a consciência de combater 
este mal é longo e exige coragem: 
não resignemos na salvação da crian-
ça, ofuturo da humanidade.
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I. Introdução

Violência sexual é qualquer 
acto sexual, tentativa de 
acto sexual, comentários ou 

acções sexuais não consentidas, ou 
acto para praticar ou acção coer-
civa contra a sexualidade de uma 
pessoa, por qualquer pessoa, inde-
pendentemente do relacionamen-
to com a vítima, em qualquer espa-
ço, incluindo, mas não limitado ao 
domicílio e local de trabalho (Osó-
rio, C., 2011, p.2). 

A violência sexual de menores, que 
desde na década de 70 começou a 
ser tratada como problema de saú-
de pública, social e dos direitos hu-
manos ao nível global, compromete 
a efectivação dos direitos humanos 
das pessoas vulneráveis. 

A ocorrência deste fenómeno, que 
destrói famílias e atenta contra a 
inegociável dignidade da pessoa 
humana, está muitas vezes basea-
da em uma relação de poder em 
relação á vítima, podendo ser tan-
to económico, geracional, de força 
física, de classe social, ou mesmo 
de género, consubstanciando um 
crime passível de responsabiliza-
ção, conforme previsto no capítulo 
VII, artigos 201 e seguintes do có-
digo penal (Lei nº 24/2019, de 24 de 
Dezembro), bem assim no capítulo 
III, artigo 40 da Lei de Prevenção 
e Combate às Uniões Prematuras 
(Lei nº 19/2019, de 22 de Outubro). 

O objectivo primordial deste arti-
go de opinião jurídica e judiciária é 
levantar um debate que pode am-
pliar a capacidade crítica - reflexi-
va dos leitores e da sociedade em 
geral, de modo a se acautelarem 
de situações concretas de violação 
dos direitos das crianças, os quais 
são legalmente protegidos, segun-

do atestam o artigo 47 da Consti-
tuição da República de Moçambi-
que (Lei nº 1/2018, de 12 de Junho), 
o artigo 64 da Lei sobre a promoção 
e protecção dos direitos da crian-
ça (Lei nº 7/2008, de 9 de Julho) e o 
Artigo 291 da Lei da Família (Lei nº 
22/2019, de 11 de Dezembro).

A técnica de pesquisa usada para a 
elaboração desta matéria foi a téc-
nica bibliográfica, complementada 
pela documental e hermenêutica. 

II. Desenvolvimento

“O direito mais primário é o direito 
a ter direitos.”, defendeu Hannah 
Arendt (1951), filósofa e política 
alemã de origem judaica, na sua 
obra intitulada “Origens do Totali-
tarismo”. Isto implica que proteger 
e promover os direitos da criança, 
que é o início dos direitos funda-
mentais da pessoa humana, é o mí-
nimo que um “homem médio” deve 
fazer.

Com este entendimento, podemos 
dizer que a violência sexual de me-
nores constitui um acto criminal 
fatal que deve chocar a qualquer 
indivíduo normal e deve ser de-
sencorajada imediatamente. E as 
contribuições dos instrumentos 
legais a nível doméstico, regional 
e internacional relativamente aos 
direitos humanos das crianças nos 
oferecem uma série de garantias 
políticas, sociais e económicas em 
prol da dignidade da pessoa huma-
na, procurando, de forma sistemá-
tica, contribuir para a emancipação 
do ser humano e suas intervenções 
na transformação da sociedade 
em que vive, pois é aqui onde se 
estabelece o modo como os seres 
humanos individualmente devem 
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viver em sociedade e entre si, bem 
como na sua relação com o Estado 
e as obrigações que os Estados têm 
em relação a eles. 

Lamentavelmente, no dia 
28/11/2018, a Noticias de Moçam-
bique revelou que Moçambique re-
gistou até Novembro de 2018 um 
aumento de casos de violência se-
xual contra a criança (10% compa-
rativamente a igual período do ano 
de 2017). Citando Lurdes Mabunda, 
Chefe do Departamento de Atendi-
mento a Família e Menores Vítimas 
de Violência, a fonte informou que 
dos 1.203 casos registados em 2018 
(violência contra crianças, incluin-
do violência doméstica e sexual e 
casamentos prematuros), mais de 
80% os protagonistas foram os pa-
rentes das crianças e também pes-
soas que vivem muito próximo das 
crianças, como amigos da família, 
empregados domésticos, professo-
res e vizinhos acima de tudo.

Segundo Arthur e Cabral (2007, 
p.3), o recrudescimento da violên-
cia sexual de crianças e adolescen-
tes de ambos os sexos tem muito a 
ver com a perda de valores morais 
nas nossas comunidades, pois “O 
consumo de bebidas alcoólicas e de 
drogas, e o facto de algumas pes-
soas acreditarem que mantendo 
relações sexuais com menores de 
tenra idade pode resolver seus pro-
blemas de saúde e de ganância pela 
riqueza, são apontados como prin-
cipais factores destes actos maca-
bros”.  

Consequentemente, e como não 
devia deixar de ser, o problema de 
violência sexual de menores impac-

ta negativamente na vida das pes-
soas vulneráveis, tais como: órfãs, 
crianças portadoras de deficiências 
físicas e mentais, mães adolescen-
tes, agregados familiares chefiados 
por criança, crianças fora da escola, 
crianças vivendo com idosos, crian-
ças pertencentes a famílias caren-
ciadas e crianças de famílias deses-
truturadas, porque senão vejamos:

Primeiro, “… esta questão é um dos 
factores que mais priva o desen-
volvimento socioeconómico, par-
ticularmente no contexto rural…” 
(Sevene, Cristiana, 2016, p.9). De 
facto, estima-se que Moçambi-
que tem por volta de quinze (15) 
milhões de pessoas a viver em po-
breza extrema, o que corresponde 
mais ou menos a 60 por cento da 
população. Tendo em conta que 
perto de 52% do total da popula-
ção do nosso país é constituída por 
crianças, e quase 2 milhões dessas 
crianças (cerca de 15%) são órfãs, 
devido a Guerra e violência sexual 
que pode ter causado morte por 
HIV/SIDA, doenças crónicas ou po-
breza (UNICEF, 2016)8 , è legítimo 
crer que as pessoas vulneráveis 
apropriam-se da pobreza absolu-
ta em meio da violência sexual de 
que são vítimas, a qual lhes corta 
oportunidades de estudar e traba-
lhar para ter condições condignas, 
o que significa que passam a vida a 
depender de ajuda de membros da 
família, que por sua vez e na maior 
parte dos casos vivem abaixo de 
USD1 (um dólar americano) por 
dia, ambos encontrando-se abaixo 
da linha de pobreza;

 Segundo, a violência sexual con-
tra raparigas é conhecida como 

uma das causas directa e indirecta 
da epidemia de HIV. Isto é, a vio-
lação, o sexo forçado e outras for-
mas de violência sexual, incluindo 
a exploração sexual, com fins co-
merciais, são factores de risco de 
HIV e SIDA (Guião Escolar para os 
Alunos, 2013, p.2). Ademais, é do 
domínio público que a gonorreia, 
a mula e a sífilis são algumas doen-
ças de transmissão sexual (DTS) 
infecciosas que podem ser contraí-
das numa relação sexual ocasional 
e desprotegida ou insegura, com 
maior possibilidade de propagação 
no seio das comunidades, quando 
os seus portadores não forem tra-
tados tempestivamente. 

De salientar que mesmo a hepa-
tite A, a tuberculose, a influenza 
e o COVID -19 são doenças for-
temente infecciosas e mortíferas 
que podem ser contraídas por me-
nores em meio de violência sexual, 
desde que não sejam observadas 
as medidas de prevenção durante 
o contacto directo com o violador, 
tendo em conta as formas de trans-
missão e propagação, que variam 
entre o contacto directo, a higiene, 
tosse ou expiração e espirro. Por 
exemplo, o vírus da Hepatite A, que 
ataca os pulmões, é geralmente es-
palhado duma pessoa para outra 
através de ingestão de comida ou 
água contaminada, ou através de 
contacto directo com uma pessoa 
infectada. Esta doença é comum 
nos países subdesenvolvidos e nas 
regiões com pobres condições de 
higiene, onde as infecções são mui-
to altas, e a doença é normalmente 
contraída na adolescência (Matola, 
J & Magombo, J, 2014, p.66);

Terceiro, o abuso sexual infantil 
também pode provocar grandes 
traumas emocionais e psicológicos 
muito graves para as vítimas, pelo 

que constitui um factor de risco 
maior. Nhantumbo, B. K (2013, p.2), 
citando Fernandes (2006), afirma 
que o peso psicossocial do abuso 
sexual de menores pode ter efeitos 
a curto, médio e longos prazos, de-
pendendo do tipo de ajuda e supor-
te que a vítima recebe;

Quarto, a violência sexual de me-
nores impacta negativamente na 
educação das crianças e adoles-
centes, na medida em que a maio-
ria dos menores afectados por este 
flagelo acabam apanhando gra-
videzes precoces e consequente-
mente abandonam a escola antes 
de concluir o ensino primário obri-
gatório, herdando, perante a falta 
de aprendizagem, os dois tipos de 
analfabetismo (funcional e digital) 
e, por conseguinte, ficam à margem 
da cultura e excluídos das possíveis 
melhores oportunidades, pelo me-
nos ao nível da esfera formal ou in-
telectual. 

“Na era digital que hoje se vive, a 
inclusão ou a exclusão da pessoa 
depende do domínio dos códigos 
informáticos, sendo para tal ne-
cessário que as pessoas estejam 
alfabetizadas para manejar esses 
instrumentos tecnológicos.”, ressal-
vou Prof. Doutor António Cipriano, 
Director da Faculdade de Educação 
da Universidade Eduardo Mondla-
ne, citado pela UEM (06/09/2019). 

Nos alinhamentos do Jornal No-
tícias do dia 11/07/2019, Ernesto 
Nhanale, Director Executivo do 
Instituto de Comunicação Social 
da África Austral, foi unânime em 
realçar que o analfabetismo atin-
ge quase metade dos 28 milhões de 
habitantes em Moçambique, e esse 
é um dos factores que contribui 
para que o nosso país seja “uma so-
ciedade mais emocionada”, do que 

  8UNICEF, 2016. Situação da Criança em Moçambique.
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ligada a questões racionais. O in-
terlocutor foi mais além em afirmar 
que o analfabetismo predomina 
muito em Moçambique, constata-
-se dificuldades no domínio da lite-
racia digital, mesmo entre pessoas 
que dominam a Língua Portuguesa 
ou outras línguas.

Na verdade, tal como foi proferido 
na Conferência Mundial da Educa-
ção para Todos, realizada na Tailân-
dia em 1990, muitos problemas na 
sociedade podem ser solucionados 
através do combate ao analfabetis-
mo, pois acredita-se que a educa-
ção é a chave que ajuda no desen-
volvimento de um País. 

Quinto e último, como consequên-
cia da violência sexual de menores, 
regista-se muitos casos de uniões 
prematuras, que constitiu uma prá-
tica cultural devastadora,  bastan-
te antiga, inadmissível e punível 
no ordenamento jurídico moçam-
bicano, pese embora a maioria dos 
casos não são tramitados como tal, 
conquanto alguns actores do Sis-
tema de Administração da Justiça 
continuam a usar artigos do código 
penal, quando na verdade existe 
a Lei de Prevenção e Combate às 
Uniões Prematuras (Lei nº 19/2019, 
de 22 de Outubro), que trata espe-
cialmente da matéria supra. 

III. Considerações Finais

A violência sexual de menores 
constitui uma violação flagrante 
dos direitos humanos, que são nor-
mas que reconhecem e protegem a 
dignidade da pessoa humana como 
o fundamento da sociedade. Este 
fenómeno impacta negativamente 
na educação, saúde e desenvolvi-
mento socioeconómico das crian-
ças e famílias vulneráveis, que por 
conseguinte acabam herdando o 

analfabetismo, a pobreza e a vulne-
rabilidade social.

Porque esta questão propícia a 
existência de desigualdades so-
ciais no seio das comunidades, que 
posteriormente podem conduzir 
as crianças e adolescentes a delin-
quência juvenil com as respectivas 
consequências que advêm dela, 
é premente que se garanta a pro-
tecção e promoção dos direitos da 
criança, agindo tempestivamente 
para conter os efeitos nefastos do 
fenómeno em causa, reportando 
os casos às autoridades competen-
tes, acompanhando as vítimas de 
violência sexual ao hospital para 
exames médicos ou testagem e as-
segurando que sejam punidos os 
abusadores. 

Neste contexto, enfatizamos a ne-
cessidade da educação como ins-
trumento de conhecimento e de 
uso dos direitos pelos cidadãos em 
busca de melhores condições de 
vida e de justiça social. Vale a pena 
fazer notar que nas sociedades 
democráticas, onde há interpene-
tração entre o Estado e o Direito, 
impera-se que todos defendam os 
direitos, liberdades e garantias bá-
sicas de todos os seres humanos, 
visando salvaguardar a dignidade 
de todas as pessoas, em todos os 
momentos e em todas as suas di-
mensões. 

Pelo que, a protecção e promoção 
dos direitos das crianças que vi-
vem na nossa sociedade constitui 
um imperativo e prioridade núme-
ro um, a nível nacional e interna-
cional, em todos os momentos. E a 
denúncia de infracção dos direitos 
humanos das crianças, que são uni-
versais, é um compromisso de to-
dos os indivíduos, estando ou não 
vinculados a uma entidade. 
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As discrepâncias 
axiológicas na criação e 
aplicação do direito 
moçambicano

                                                                                                                                                                                           
Joaquim Fumo

Moçambique é um país cul-
turalmente heterogéneo e 
rico em contactos culturais 

entre diversos povos ao longo da 
sua história: no período pré-colonial 
com os árabes, chineses, indianos; 
no período colonial com a Admi-
nistração portuguesa e no pós-co-
lonial, com a cultura eurocêntrica 
socialista, capitalista e a globaliza-
ção. Segundo Severino Nguenha, 
“horizontalmente, somos mistura 
de duas historicidades: uma colonial 
e outra étnica. Enquanto a histori-
cidade europeia, fonte das nossas 
instituições estatais, guia a acção 
da sociedade política institucional, 
a historicidade étnica ou herança 
cultural autóctone, atrofiada pelo 
choque de civilizações do qual foi ví-
tima, encarna a consciência colectiva 
das populações moçambicanas9” .

As identidades sociais em Moçambi-
que têm sido construídas em torno 
de dois pólos extremados, a saber: a 
cultura autóctone de um lado, e a cul-
tura ocidental de outro, como heran-
ça do sistema colonial português10. 

As culturas autóctones e ociden-
tais são fontes de direitos que cir-
culam na sociedade moçambicana, 
que engendram culturas jurídicas 
próprias. Enquanto que a primeira 
se associa ao chamado direito con-
suetudinário, a segunda, como ob-
serva Nguenha, é “fonte das nossas 
instituições estatais”, aí compreen-
dido o direito e a justiça estatais.

A sociedade colonial era por defi-
nição dualista. Por um lado tinha o 
direito estadual, positivo, colonial 
destinado aos colonos e assimilados. 
Estes actores eram detentores de 

 9Ngoenha, Severino,  Por uma Dimensão Moçambicana da Consciência Histórica, Edições Salesianas, 

Porto, p. 30

10 Todavia, empiricamente verificam-se complexas combinações dos pólos identitários, que configuram 

uma situação de hibridismo cultural. Vide a proposito Serra, Carlos (org)- Conflito e Mestiçagem, Livra-

ria Universitária, Maputo 2000, contracapa.

 11Serra, Serra, Carlos Manuel, Estado Pluralismo Jurídico e Recursos Naturais – Avanços e Recuos na 

Construção do Direito Moçambicano. Escolar Editora, Lisboa, 2014, p.123

Investigador Assistente e Docente Universitário 
Sociólogo e Mestre em Direitos Humanos
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Artigos de opinião jurídica e judiciária

Wòkolola - Boletím informativo do CFJJ Wòkolola - Boletím informativo do CFJJ

6766

Artigos de opinião jurídica e judiciária

um registo de nascimento, e de um 
bilhete de identidade e podiam re-
correr aos tribunais. Por outro lado, 
tínhamos os direitos costumeiro 
ou linhageiro, com carácter hetero-
géneo, que de destinava as popu-
lações nativas e eram administra-
dos pelas autoridades tradicionais.  

O Estado colonial, segundo Carlos 
Manuel Serra, reconheceu o plura-
lismo jurídico e o direito costumei-
ro “desde que cumpra os critérios 
estabelecidos pela lei do estado, 
não fosse portanto contrario com as 
disposições do direito escrito, con-
trario à moral aos bons costumes11 
. De acordo com o mesmo autor, o 
reconhecimento do pluralismo ju-
rídico nos termos propostos, “ con-
duziu ao surgimento de um sistema 
duplo de teoria de direito, que con-
cedeu primazia ao direito ociden-
tal ou europeu, estadual e escrito, 

sobre o direito consuetudinário ou 
indígena, de matriz oral, com recur-
so ao mecanismo da cláusula da re-
pugnância, culminando, portanto, no 
estabelecimento de uma relação de 
desigualdade entre as ordens nor-
mativas, e que, em caso de conflito, 
se traduzia na subordinação do di-
reito consuetudinário em relação 
ao direito ocidental ou europeu.”12 

No período da independência na-
cional, a Constituição de 1975 
ate de 200413 , manteve-se a ideia 
latente ou manifesta da exis-
tência do pluralismo jurídico. ”14 

 Logo a seguir a independência, in-
troduziu-se o Sistema da Justiça 
Popular, instituindo juízes eleitos na 
administração da justiça, como for-
ma de inserir as dimensões da cul-
tura jurídica autóctone no sistema 
de justiça Estatal. De acordo com 
Samora Machel, “ o poder judiciário, 

  12Idem, p.24.

  13A CRM de 2004, eleva o plurarismo juridico à categoria constitucional. Nos termos do artigo 4, “ O 

Estado reconhece os varios sistemas normativos e de resoluçao de conflitos, na medida em que não 

contrariem os principios e os valores fundamentais da Constituiçao”

  14Magode, José (editor), Moçambique, Etnicidades, Nacionalismo e o Estado, Transição inacabada, 

CEEI, Maputo, 1996, pp. 38.

  15Welch, Gita, A novajustiça em Moçambique, p.108

  16Ibiden,108.

  17Ibiden, p.108.

  18Para melhor aprofundamento dos conceitos, vide PRATA, Ana, Dicionário Jurídico Volume I, Coim-

bra, Almedina, 1989, pp. 367, 1089 e 1333.

 19MARQUES J. Dias, Introdução ao Estudo Do Direito, 2ª Edição, Lisboa, Edição Pedro Ferreira, 1994, 

p. 92-93.
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Magode, José (editor), Moçambique, Etnicidades, Nacionalismo e o Estado, Transição 

inacabada, CEEI, Maputo, 1996. 

Marques J. Dias, Introdução ao Estudo Do Direito, 2ª Edição, Lisboa, Edição Pedro 

Ferreira, 1994.

Ngoenha, Severino,  Por uma Dimensão Moçambicana da Consciência Histórica, Edi-

ções Salesianas, Porto, 1992.

Serra, Carlos (org),  Conflito e Mestiçagem, Livraria Universitária, Maputo, 2000.

Serra, Carlos Manuel, Estado Pluralismo Jurídico e Recursos Naturais – Avanços e Recuos 

na Construção do Direito Moçambicano. Escolar Editora, Lisboa, 2014.

Welch, Gita, A Nova Justiça em Moçambique, Revista Crítica das Ciencias Sociais, n. 

32, 1991.

Bibliografiadevia ser reorganizado de modo que 
a justiça seja acessível e compreensí-
vel ao cidadão comum da nossa ter-
ra”15  dado que era caracterizado por 
“ uma complexidade desnecessária 
e um juridiscismo impenetrável às 
massas (...) que criam uma barreira 
entre o povo e a justiça”16 . Nas Di-
rectivas económicas e Sociais tra-
çadas no II Congresso da Frelimo, 
“ao direito novo, deve correspon-
der uma linguagem nova, orientada 
principalmente no sentido de sim-
plicidade, (…) que facilite o enten-
dimento e divulgação das leis, pelas 
massas sem prejudicar a necessária 
eficácia técnica”17 . Em corolário des-
tas concepções, criou-se a Justiça 
Popular, caracterizada pela institu-
cionalização de juízes eleitos no Sis-
tema de Administração da Justiça.

No entanto, a adopção do pluralismo 
jurídico veio trazer uma discussão 
sobre a admissão do costume no or-
denamento jurídico moçambicano, 
dado que as relações entre o costume 
e a lei, como duas formas normativas 
que coexistem no mesmo sistema 
jurídico, nem sempre são da mesma 
natureza. De acordo com a doutrina, 
o costume é classificado como con-
tra legem, praeter legem e secundum 
legem18 . Apenas são admitidas no 
ordenamento dos Estados moder-
nos, as normas que operam segun-
do e lei, por conseguinte, as normas 
costumeiras ou consuetudinárias 
contrárias `as normas legais não são 
admitidas no ordenamento jurídico19 
, o que pressupõe que o legislador 
moçambicano, ao admitir o costume 
no ordenamento jurídico moçambi-
cano aceita-o à medida em que não 
contrarie a lei, nem a norma incor-
porada por ratificação e publicação 
no jornal oficial de Moçambique. 

No entanto o pluralismo jurídico assu-
miu um carácter estatocêntrico, limi-
tado pela Constituição política, que 
se assume aprioristicamente como 
o “ consenso de valores da nação”. 

A sociedade moçambicana, onde pre-
valece a cultura jurídica hegemónica 
de fuga à litigação, está sobreposta, 
por uma reduzida cultura litigiosa 
autoritária que caracteriza os siste-
mas formais de justiça. É neste con-
texto é que são criados aplicados 
códigos legais que não têm em refe-
rência a cultura envolvente e produ-
zidos trabalhos legislativos, que aca-
bam sendo meros actos formais que 
não conectam o direito à sociedade, 
sofrendo do vício da ineficácia nor-
mativa, distanciando-se da “síntese 
criadora do direito moçambicano”.

Por outro lado, num contexto em 
que os magistrados estão vinculados 
ao princípio da legalidade, aplicam 
normas que à montante foram ela-
boradas em descompasso com a so-
ciedade, gerando um direito “opres-
sor” e estranho às comunidades.

A construção do direito moçam-
bicano deve tem em conta a forte 
componente antropológica que ca-
racteriza os sistemas normativos 
infra-estaduais, que impõem um 
estudo aprofundado dos costumes 
jurídicos e sua incorporação nos 
processos de elaboração, de aplica-
ção e interpretação de normas ju-
rídicas atendendo o fenómeno do 
multiculturalismo e sobretudo do 
interculturalismo na edificação da 
“síntese do direito moçambicano”.
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Todas as profissões têm as suas 
regras de ética. Desde o moto-
rista de táxi que, sentado, ouve 

uma conversa entre os ocupantes. A 
ética dita que faça segredo sobre o 
que ouvir. O ginecologista que vê uma 
mulher nua em doença de foro emba-
raçoso e se obriga a não comentar com 
terceiras pessoas. O padre que ouve a 
confissão e ante aspectos incómodos 
vindos da sua ovelha guarda para si 
e Deus o teor revelado. O advogado 

Carlos Pedro Mondlane

Juíz de Direito e Presidente da Associação Moçambicana de Juízes  (AMJ)

que na defesa do seu cliente não vai 
atraiçoá-lo porque a outra parte hi-
poteticamente quer lhe oferecer mais 
dinheiro para abandonar essa causa.

Muitos autores definem a ética pro-
fissional como sendo um conjunto 
de normas de conduta que deverão 
ser postas em prática no exercício de 
qualquer profissão. É a acção regu-
ladora da ética agindo no desempe-
nho das profissões, que faz com que 

o profissional respeite o seu seme-
lhante no exercício da sua profissão.

A ética profissional estuda e regula o 
relacionamento do profissional com os 
seus clientes, visando a dignidade hu-
mana e a construção do bem-estar no 
contexto sócio-cultural onde exerce 
a sua profissão, de modo que quando 
falamos de ética profissional estamos 
a nos referir ao carácter normativo e 
até jurídico que regulamenta determi-
nada profissão, a partir de estatutos 
e códigos específicos. As leis de cada 
profissão são elaboradas com o ob-
jectivo de proteger os profissionais, a 
categoria como um todo e as pessoas 
que dependem daquele profissional.

A fase da escolha de uma pro-
fissão deve ser permeada pela re-
flexão sobre quais as acções ne-
cessárias realizar quando do 
exercício da prática profissional. 

A escolha da profissão é optativa, 
mas ao escolhê-la, o conjunto de de-
veres profissionais passa a ser obri-
gatório. Geralmente, quando a pessoa 
é jovem, escolhe a sua carreira sem 
conhecer o conjunto de deveres que 
está prestes a assumir tornando-se 
parte daquela categoria que escolheu.

Com os juizes não é diferente.

Ao completar a formação no nível 
superior, neste caso em Direito, a 
pessoa faz um juramento, que signi-
fica sua adesão e comprometimento 
com o grau académico alcançado. No 
mesmo sentido, ao ingressar na ma-
gistratura, a pessoa faz um juramento 
em compromisso de honrar e servir 
fielmente na categoria profissional 
onde formalmente ingressa. Isto ca-
racteriza o aspecto moral da chama-
da Ética Profissional do Magistrado.

Baptista Herkenhoff estatui que “a 
ética do magistrado é mais que uma 
ética profissional, a magistratura é 
mais que uma profissão. A sociedade 
exige dos magistrados uma conduta 
exemplarmente ética. Atitudes que po-
dem ser compreendidas, perdoadas ou 
minimizadas, quando são assumidas 
pelo cidadão comum, essas mesmas 
atitudes são absolutamente inaceitá-
veis quando partem de um magistrado”.

Na mesma linha coloca-se Nancy 
Andrighi para quem, ao ser investido 
nas funções jurisdicionais, o juiz agre-
ga no seu ser a responsabilidade da 
imagem da instituição que representa, 
de sorte que a imagem do homem-juiz, 
no ser, no estar e no participar, sempre 
estará de forma indissolúvel e perma-
nente associada a do Poder Judiciário. 
O juiz é um espelho social onde o juris-
dicionado se observa e encontra justi-
ficação para agir de tal e qual forma, 
isto porque, no seu modo de ver crí-
tico é permitido concluir que “se o juiz 
assim age, mais do que nunca eu, que 
sou um simples cidadão, posso fazê-lo”.

É no Estatuto dos Magistra-
dos Judiciais, aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 11 de Março, que se 
situa o repositório ético-deonto-
lógico dos juizes moçambicanos.

Desde logo, no artigo 4º vem fi-
xado o princípio basilar orientador 
da actuação do juiz.  É que “Os ma-
gistrados judiciais julgam apenas se-
gundo a Constituição,a lei e a sua 
conciência, não estando sujeitos à 
ordens e instruções, salvo o dever de 
acatamento pelos tribunais inferio-
res das decisoes proferidas, em via de 
recurso, pelos tribunais superiores”.

A sua vinculação aos princípios da 
independência e da imparcialidade 
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quer situar os juizes numa actuação 
objectiva assente exclusivamente nas 
orientações da lei e no que a cons-
ciência como juristas lhes dita no do-
mínio de interpretação das matérias 
submetidas. O juiz deve, pois, decidir 
de acordo com a legislação e os prin-
cípios gerais de direito, sem se dei-
xar influenciar por quaisquer outros 
elementos que obliterem o seu dis-
cernimento como técnico do direito.

É por esta razão que o artigo 39, 
alínea a) estatui que os juizes tem o 
dever de “desempenhar a sua função 
com honestidade, seriedade, impar-
cialidade, imparcialidade e dignidade”.

A honestidade é essencial para a 
figura do juiz. O juiz deverá ser um 
exemplo na vida pública e privada, 
pois a sociedade acredita e confia, 
buscando nele um exemplo de vir-
tudes e por isso espera que os ca-
sos a ele submetidos serão sobre-
tudo decididos com honestidade.

Um juiz não deve apenas ser im-
parcial. Também é imprescindível a 
aparência da imparcialidade, o que 
só se constroi quando o juiz tenta 
atribuir um carácter de igualdade as 
partes, sem privilégios ou obstáculos.

O juiz brasileiro Marcelo Bretas, 
responsável pela Operação Lava Jato 
no Rio de Janeiro diz que a única dita-
dura aplicável aos actores da justiça é 
a honestidade. Não pode haver um ju-
diciário forte se parte dos seus mem-
bros não primam pela honestidade na 
assunção das suas responsabilidades.

A honestidade nada mais é que ser 
verdadeiro, significando a obediência 
incondicional as regras ético-deonto-
lógicas existentes e escravo da própria 
consciência. São consequência da ho-

nestidade conceitos como seriedade, 
honradez, decoro, probidade, com-
postura, decência, pudor e dignidade.

A honestidade do juiz singular é, 
no fundo, a honestidade do siste-
ma de administração da justiça. O 
juiz é o representante do Estado 
no poder judicial, actuando reves-
tido de jus imperi. Através das suas 
atribuições jurisdicionais ele decidi-
rá a vida, o caminho e o destino das 
partes que recorrem aos tribunais.

Não se pode, por isso, permitir que 
o juiz faça o que quiser, sem limites 
na actuação. Ele precisa seguir proce-
dimentos, seguir as normas jurídicas 
orientadoras da sua acção, e, sobretu-
do, agir de boa fé, porque também ele 
é parte do processo. Ele deve estar en-
tre as partes e acima delas, sempre com 
isenção e imparcialidade no seu juizo.  

Antes de acreditarmos na per-
feição do juiz, devemos, porém, ter 
consciência de que apesar de to-
das essas atribuições e valores so-
ciais, e de carregar um peso social, o 
juiz é um ser humano, que comete 
erros e possui conflitos, tal e qual 
outros integrantes da sociedade.

Porém, há um padrão mínimo de 
honestidade que se espera. E este 
não pode contender com os direitos 
das partes que acorrem aos tribu-
nais em busca da justiça. Sempre que 
o contrário acontece não se está pe-
rante um mau juiz apenas. Acima de 
tudo fica a percepção de que se está 
perante um mau sistema judiciário.

Um juiz desonesto deve ser es-
conjurado do sistema. Não serve.
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• Lei n.º 1/2022 de 12 de Janeiro: Lei Orgânica do Ministério Publico e o 

Estatuto dos Magistrados do Ministério Publico e revoga a Lei n.º 4/2017, de 18 

de Janeiro.

• Lei n.º 2/2022 de 21 de Janeiro: Lei Orgânica do Conselho Constitucio-

nal e revoga a Lei nº 6/2006, de 2 de Agosto e a Lei n.º 5/2008, de 9 de Julho.

• Lei n.º 3/2022 de 10 de Fevereiro: Estabelece os mecanismos de protec-

ção e promoção da saúde, de prevenção e de controlo das doenças, bem como 

das ameaças e dos riscos para a Saúde Pública e revoga a Lei n.º 8/82, de 23 de 

Junho, Lei que Estabelece o Regime Jurídico sobre Crimes Contra Saúde Públi-

ca.

• Lei nº 4/2022, de 11 de Fevereiro: Aprova o Estatuto Geral dos Funcio-

nários e agentes do Estado, abreviadamente designado por EGFAE e revoga a 

Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto. 

• Lei nº 5/2022, de 14 de Fevereiro: Define as regras e os critérios para a 

fixação de remuneração dos serviços públicos, dos titulares ou membros de ór-

gão público e dos titulares e membros dos órgãos da Administração da Justiça 

e aprova a Tabela Salarial Única (TSU).

• Lei nº 6/2021, de 30 de Dezembro: Aprova o Plano Económico e Social 

e Orçamento do Estado (PESOE) de 2022.

• Lei n.º 13/2020 de 23 de Dezembro: Estabelece o Regime Jurídico Es-

pecial de Perda Alargada de Bens e Recuperação de Activos. 

• Decreto n.º 1/2022 de 18 de Janeiro: Delega competências ao Ministro 

da Administração Estatal e Função Pública, Ministro da Economia e Finanças, 

Ministros Sectoriais, Governadores de Província, Secretários de Estado no ní-

vel Central, Secretários de Estado na Província, Secretário de Estado na Cidade 

de Maputo, Administradores Distritais, Dirigentes dos Órgãos ou Instituições 

do Estado que não sejam tuteladas por Ministro e aos Titulares dos Órgãos do 

Legislação:

Documentação em destaque

Sistema de administração de Justiça, em matéria de administração e gestão orça-

mental no âmbito da execução do Plano Económico e Social e Orçamento do Esta-

do (PESOE) de 2022, aprovado pela Lei nº 6/2021, de 30 de Dezembro e revoga o 

Decreto nº 3/2021, de 8 de Fevereiro, e o Decreto nº 38/2021, de16 de Julho.

• Decreto n.º 2/2022 de 19 de Janeiro: Revê as medidas para a contenção da 

propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a situação de Calamidade 

Publica, aprovadas pelo Decreto nº 94/2021, de 20 de Dezembro. 

• Decreto-Lei n.º 1/2021 de 24 de Março: Aprova o regime jurídico de apo-

sentação obrigatória dos trabalhadores do Sector Empresarial do Estado.

• Decreto n.º 26/2021 de 3 de Maio: Aprova o Regulamento do Sistema de 

Administração Financeira do Estado, são revogados o Decreto n.º 23/2004, de 20 

de Agosto; o Decreto n.º 53/2012, de 28 de Dezembro; o Decreto n.º 68/2014, de 

29 de Outubro; o Decreto n.º 6/2017, de 6 de Março; o Decreto n.º 77/2017, de 

28 de Dezembro; o Decreto n.º 52/2020, de 3 de Julho, e as demais disposições 

que contrariem o presente Decreto.

• Decreto n.º 55/2021 de 30 de Julho: Estabelece a natureza, atribuições, 

competências e mecanismos de funcionamento do Centro de Formação Jurídica e 

Judiciária, abreviadamente designado por CFJJ e revoga, com excepção do artigo 

1 todos os artigos do Decreto n.º 34/97, de 21 de Outubro.

• Decreto-Lei n.º 84/2021 de 18 de Outubro: Regula os direitos do consu-

midor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, transpondo as 

Directivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770.

• Decreto n.º 95/2021 de 23 de Dezembro: Aprova o regulamento de Está-

gios Pré-profissionais e revoga o Decreto n.º 35/2013, de 2 de Agosto.

• Decreto n.º 100/2021 de 31 de Dezembro: Cria o Parque Nacional de Ma-

puto e estabelece em redor do Parque Nacional de Maputo a Zona Tampão.

• Decreto n.º 101/2021 de 31 de Dezembro: Altera os artigos 11 e 17, am-

bos do Decreto nº 97/2014, de 31 de Dezembro (Aprovou o Regulamento da Lei 

da Concorrência).

• Resolução n.º 1/CSMJ/P/2021 de 30 de Dezembro: Aprova o Regulamento 
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sobre os Critérios de Avaliação do Desempenho dos Magistrados Judiciais e revoga a 

Resolução n.° 8/CSMJ/P/2001, de 12 de Dezembro.

• Resolução n.º 2/CSMJ/P/2021 de 30 de Dezembro: Aprova o Regulamento 

para Concurso de Promoção a Categoria de Juiz Desembargador.

• Resolução n.º 15/2020 de 14 de Abril: Aprova o Programa Quinquenal do Go-

verno para 2020- -2024.

• Diploma Ministerial n.º 70/2021 de 28 de Julho: Define os critérios de opera-

cionalização dos actos administrativos relativos ao ingresso, promoção, progressão e 

mudança de carreira para pessoal civil, no âmbito das medidas aprovadas pelo Decre-

to n.º 3/2021, de 8 de Fevereiro e revoga o Diploma Ministerial n.º 45/2020, de 27 de 

Agosto.

• Diploma Ministerial n.º 79/2021 de 19 de Agosto: Aprova o Regulamento In-

terno do Serviço Nacional de Investigação Criminal – SERNIC.

Jurisprudência:

Acórdão n.° 1/CC/2021, de 26 de Janeiro: O Conselho Constitucional não declara a 

inconstitucionalidade das normas contidas no artigo 35 n.°s 2 alíneas a) e b), 4 e 5, da 

Lei n.° 21/97, de 1 de Outubro – Lei da Electricidade. Relator: Dr. Mateus da Cecília 

Feniasse Saize.

Acórdão nº 2/CC/2021, de 26 de Janeiro: O Conselho Constitucional, no uso das 

competências que lhe são conferidas pela alínea b) do n.° 1 do artigo 243 da CRM e da 

alínea b) do n.° 1 do artigo 6 da LOCC, declara competente a jurisdição administrativa 

para conhecer da matéria em conflito. Relator: Dr. Albino Nhacassa.

Acórdão n.° 3/CC/2021, de 2 de Fevereiro: Não aprecia a constitucionalidade da 

norma constante na alínea c) do n.º 1 do artigo 12 do Estatuto Geral dos Funcioná-

rios e Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.º 14/2009, de 17 de Março, porque 

irrelevante a sua aplicação no processo pretexto. Relator: Dr. Manuel Franque.

Acórdão nº 4 /CC/2021, de 18 de Fevereiro: O Conselho Constitucional delibera 

não apreciar o pedido de fiscalização concreta da constitucionalidade da norma cons-

tante no n.º 2 do artigo 107 da Lei n.º 10/2004, de 25 de Agosto (antiga Lei da Família). 

Relator: Domingos Cintura.

Acórdão nº 5 /CC/2021, de 27 de Abril: O Conselho Constitucional declara a incons-

titucionalidade das normas contidas no artigo 60 e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 61, ambos 

do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto n.º 

10/2020, de 23 de Março, por contrariar a norma do artigo 134, conjugada com as 

normas ínsitas na primeira parte do n.º 1 do artigo 62 e no artigo 70, respectivamente, 

e ainda as constantes dos n.ºs 1 e 2 do artigo 211, todos da Constituição da República. 

Relator: Ozias Pondja.

Acórdão nº 6 /CC/2021, de 13 de Julho: O Conselho Constitucional declara a incons-

titucionalidade das normas contidas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 184, da Lei n.º 23/2007, 

de 1 de Agosto, Lei do Trabalho, por violarem os artigos 70 e 134 da Constituição da 

República de Moçambique. Relator: Dr. Albino Nhacassa.

Acórdão nº 7 /CC/2021, de 17 de Agosto: O Conselho Constitucional delibera não 

apreciar a inconstitucionalidade das normas ínsitas no n.º 2 do artigo 255° e no n.º 1 

do art.º 492°, ambos do Código de Processo Civil. Relator: Dr. Domingos Cintura.

Acórdão nº 08/CC/2021, de 1 de Setembro: O Conselho Constitucional declara a 

inconstitucionalidade das normas inscritas no artigo 60 e nos n.°s  1 e 2 do artigo 61, 

ambos do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo De-

creto n.° 48/2007, de 22 de Outubro, por contrariarem a norma do artigo 134, con-

jugada com as normas consagradas na 1ª parte do n.° 1 do artigo  62 e no artigo 70, 

respectivamente, todos da Constituição da Republica. Relator: Dr. Mateus da Cecília 

Feniasse Saize.
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Ao longo do tempo que passou, alguns colegas completaram anos, ou foram abençoados com 
os nascimentos dos seus Bebés, e não só, o que constitui uma grande festa para todos nós. Por 
conta disso, a Família CFJJ deseja “FELÍZ ANIVERSÁRIO” e “MUITOS PARABENS” a todos os 
colegas pelos seus Aniversários e Bênçãos, respectivamente

Felicitações ao Pessoal do CFJJ

1 Júlio Joaquin Pedro

Janeiro

6 Ana Olga Domingos Fabião

19 Alice Avelina Aguiar António

20 Hermenegildo Freklin Marure

22 Rogéria Ester Ombe

30 João Paulo  De Azevedo

14 Adelina Plácida Novela

Fevereiro

15 Irene Eugenia Artur Almeida da Vera Cruz

20 Jorge Baptista

22 Aiton Américo Matlhombe

22 Rogéria Ester Ombe

3 Dinal de Sousa Soares

Março

17 Emilia Lumelino Muianga

20 Sérgio Todósio Albino

21 Maria Tatiana Meneses Mavume



Foi com profunda mágoa e consternação que tomamos o co-
nhecimento do Falecimento de Familiares de alguns Funcio-
nários do CFJJ ao longo do tempo. Neste momento de luto, a 
dor foi acrescida pela perca do Engº. Assane Amade,  Investi-
gador do CFJJ, que cedeu a doença prolongada em Nampula.

A vida tem vários mistérios, e o maior deles é a morte. Nun-
ca poderemos entender o porquê de um ente amado ter que 
partir. Nestas horas não há nenhuma palavra que possa ser 
dita que seja capaz de confortar os nossos corações. Tudo 
parece perder o sentido e ficar pequeno diante de tamanho 
sofrimento.

Na verdade, não há nada capaz de reparar uma perda como 
esta, mas em nome da amizade e amor de quem fica, e em 
honra da memória de quem se foi, é preciso continuar viven-
do. É preciso transformar o luto em uma luta pela vida e pela 
felicidade, e transformar a dor em saudade e serenidade. Os 
nossos mais sinceros pêsames!

A dor que sentimos é imensurável – Paz as Suas Almas!

Mensagem de Condolências

MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS POR FALECIMENTO DE SUA 
EXCELÊNCIA O VENERANDO JUIZ CONSELHEIRO 

JUBILADO DO TRIBUNAL SUPREMO, LUÍS FILIPE FERRÃO 
DE CASTEL-BRANCO SACRAMENTO

Foi com imenso pesar que a Direcção, e todo o corpo técnico adminis-
trativo do CFJJ recebeu a triste notícia do desaparecimento físico do Ve-
nerando Juiz Conselheiro Jubilado do Tribunal Supremo, Luís Fili-
pe Ferrão de Castel-Branco Sacramento, vítima de doença, paz à sua alma!

Antes de mais gostaria de endereçar em nome do Centro de Formação Jurídica e Ju-
diciária e em meu nome pessoal as mais sentidas condolências à família Sacramento 
pela perda do seu ente querido. Em especial, os nossos sentimentos de consternação 
dirigem-se aos filhos e esposa, que se vêm órfãos de pai e esposo, num drama fami-
liar desolador, que marcará eternamente os seus corpos e as suas almas, as suas me-
mórias e os seus sentimentos, as suas esperanças e os seus sonhos de forma indelével.
As condolências são extensivas a todos os familiares, parentes, colegas de traba-
lho e de profissão, amigos e conhecidos, os mais próximos e os mais distantes, que 
perderam um companheiro do melhor que a vida e o destino lhes poderiam dar.

Com o desaparecimento físico do Venerando Luís Filipe Ferrão Sacramento a ma-
gistratura nacional e internacional perdem um baluarte, ficam órfãos de um dos 
mais brilhantes profissionais que a nossa pátria amada e o mundo viram nascer, um 
modelo e inspiração para todos nós que enveredamos por esta profissão tão nobre 
quanto a nobreza do nosso mentor ora desaparecido; a academia, em particular o 
CFJJ, ficam órfãos de um dos mais eloquentes intelectuais de direito da sua geração, 
das gerações precedentes e das futuras gerações.

Não é só a família que perde com a sua partida, a magistratura em especial, o sistema 
de administração da justiça e o país em geral também perdem um profissional que 

12 / 06 / 1974 -  29/ 01/ 2022

Eng˚ Assane  Amade

Investigador Estagiario do CFJJ

25/ 02/ 1945 - 29/ 11/ 2021



muito deu, que até no leito da morte continuou a dar, porque era um profissional 
exemplar, incansável, trabalhador, solícito, exigente, rigoroso, perfeccionista, entre 
outros adjectivos inesgotáveis, um homem de causas que dedicou a sua vida, a sua 
inteligência, a sua sabedoria, para a edificação e consolidação do Estado de direi-
to democrático em Moçambique, seja fazendo justiça, seja ensinando e inspirando 
várias gerações a fazer justiça, tanto na academia, quanto no CFJJ onde enquanto
colaborador foi durante décadas uma referência no recrutamento, selecção, forma-
ção e capacitação de magistrados ao serviço no nosso país. 

Enquanto colaborador do CFJJ, o Venerando prestou um contributo inestimável 
para a construção de uma magistratura íntegra, composta por homens e mulheres 
dignos e merecedores da confiança que o povo moçambicano deposita em todo o 
Sistema de Administração da Justiça, e, por isso, era intransigente com práticas, 
comportamentos e hábitos contrários e nocivos aos alicerces do exercício da ad-
judicatura, quer vindo de candidatos, e formandos, quer de avaliadores, formado-
res, em fim, de todo o corpo técnico, mormente, no que pudesse ter como conse-
quência a violação dos princípios da transparência, profissionalismo e humanismo 
no exercício futuro da profissão. E, sempre que estes princípios fossem postos em 
causa ouvíamo-lo dizer: “Senhora Directora, santa paciência, isto não pode ser”.

A sua partida deixa um vazio físico que jamais será preenchido, mas as suas brilhan-
tes obras, o seu árduo trabalho de várias décadas prestado ao país, a sua verticalida-
de, os frutos desse trabalho que dedicou ao CFJJ, à magistratura e à justiça da nação 
moçambicana torná-lo-ão perpétuo; cada palavra lida do seu vastíssimo espólio bi-
bliográfico, cada ponderação reflectida nas sentenças proferidas, o sentido de justiça 
implícito em cada decisão tomada, imortalizarão o seu legado, terão como sempre 
tiveram, porque transmitidos de geração em geração, muito de si Venerando, e nos 
lembrarão do quão gratos somos a si, pelo que nos ensinou enquanto profissionais, 
mas acima de tudo pelos valores que nos transmitiu enquanto homens, mulheres, 
pais, filhos, desde a humildade até a empatia que sempre o caracterizaram em vida.

Neste momento nos unimos em coração à sua família e amigos para que 
esta perda possa ser compreendida com a esperança do conforto de Deus.

A Direcção, Funcionários e Formadores do CFJJ, endereça à família Sacramento as 
mais sentidas condolências.
Descanse em paz Venerando!



Centro de FormaÇão Jurídica e Judiciária

CFJJ 
Departamento de Documentação, Informação e Cultura (DDIC)

Rua de Mutatéia n.º 1572 | C. Postal 2749 | Bairro Fomento – Matola | Moçambique
Secretaria: +258 21 78 16 15 | +258 21 78 17 14

Linha verde: +258 21 78 43 51


