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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-Geral do CFJJ)
Zulficar Rama (Director-Geral Adjunto do CFJJ), 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, e com elevada honra que volto a dirigir me a 
vos  apos a última publicação, da qual espero que tenham tirado melhor provei-
to . 

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.

Aumentar a capacidade de resposta do CFJJ à demanda do Sector é imperativo 

Editorial



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-Geral do CFJJ
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O Centro de Formação Jurídica 
e Judiciaria (CFJJ) graduou 
105 Formandos do Curso de 

Formação Inicial para o Ingresso nas 
Carreiras das Magistraturas Judicial 
e do Ministério Público, dos quais 54 
homens e 51 mulheres, sendo 65 da 
Magistratura Judicial e 40 da Magis-

tratura do Ministério Público, que 
frequentaram o XX curso de forma-
ção inicial para ingresso nas Magis-
traturas. 

O curso ministrado no período com-
preendido entre 2021 e 2022 havia 
iniciado com 114 candidatos selec-

cionados, dos quais 9 reprovaram. 
E para o XXI curso homólogo, que 
iniciou este ano, foram selecciona-
dos 96 candidatos aprovados no 
concurso público para o preenchi-
mento de 120 vagas. A estes jun-
tam-se 7 candidatos reprovados no 
curso anterior e mais 10 forman-

dos provenientes da República de 
Angola, no quadro de um Memo-
rando de entendimento celebrado 
em 2001 entre as Procuradorias de 
ambos países, totalizando para este 
curso 113 candidatos que serão 
submetidos ao Curso de Formação 
Inicial para o ingresso nas mesmas 
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carreiras nos próximos 12 meses.

A Cerimónia Solene de Graduação 
dos Candidatos e Abertura do Ano 
Académico decorreu no dia 30 de 
Maio de 2022, no Centro de Confe-
rências Joaquim Chissano, cuja ses-
são de abertura e encerramento foi 
presidida por Sua Excia. Vice-Minis-
tro da Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos, Dr. Filimão Joaquim 
Suaze, o qual não só instou aos gra-
duados para exercerem a profissão 
com integridade e aos novos ingres-
sos para tirarem o melhor proveito 
possível durante a formação, como 
também desafiou ao CFJJ a fazer uso 
racional dos recursos na formação 
do capital humano, na promoção de 
género e redução de desigualdades 
sociais, bem assim a garantir a ex-
pansão dos serviços com padrões de 
qualidade internacional para garan-
tir a promoção da justiça em conso-
nância com o Programa Quinquenal 
do Governo (PQG) 2020-2024, que 
prevê a redução do rácio juiz por 100 
mil habitantes.

Este evento, coroado de palestra, 
cânticos e poemas, realizou-se sob o 
lema "Juntos no Combate ao terro-
rismo e Crimes Conexos", o qual está 
alinhado com o lema de abertura do 

ano judicial. A cerimónia contou com 
a participação dos representantes 
das instituições do sistema da admi-
nistração da justiça (Representante 
do Procurador-geral da República 
de Angola), Vice - Procurador Geral 
da República de Moçambique, Dr. 
Alberto Paulo, Juiz Conselheiro do 
Tribunal Supremo, Dr. José Norber-
to Carrilho, em representação do 
Tribunal Supremo, Director-geral 
do SERNIC, Presidente do Tribunal 
Administrativo (Lúcia do Amaral), 
Parceiros de Cooperação (Profa Dra. 
Guadalupe Megre, Chefe de Sec-
ção dos Projectos Especiais – SPIP/
UNOCT, Olivieir Buck (Embaixador 
da Suíça), Dra Narjess Saidane (Re-
presentante PNUD), Reitores das 
Universidades e não só.

De acordo com a Directora Geral do 
CFJJ, o evento serviu para divulgar 
os resultados alcançados pelo Cen-
tro, os quais vão reforçar os Recur-
sos Humanos do SAJ. Na ocasião, 
Elisa Samuel Boerekamp disse ser 
necessário formar mais de 2500 ma-
gistrados em cada uma das carreiras 
com vista a alcançar o rácio ideal de 
um magistrado para cada 10 mil ha-
bitantes e, consequentemente, para 
que se garanta, de forma eficaz, o 
acesso à justiça e ao direito, o que 

significa que o número actual de 463 
Juízes e cerca de 500 Procuradores 
está muito aquém das necessidades. 
Contudo, agradeceu ao Governo e 
Parceiros de Cooperação pelo apoio 
na provisão de recursos humanos, 
materiais e financeiros para CFJJ lo-
grar os seus intentos. 

Na sequência, os convidados foram 
unânimes em afirmar que o país pre-
cisa de magistrados qualificados para 
promover a lei, a justiça, o Estado de 
Direito Democrático e a implemen-
tação do Contrato Social inclusivo, o 
que passa necessariamente pela for-
mação e capacitação técnica profis-
sionalizada virada para o desenvolvi-
mento de competências. Igualmente, 
vincou-se que é preciso envidar es-
forços para combater o terrorismo 
e a corrupção. E para tal, precisamos 
de melhorar a investigação criminal 
e punir os autores dos crimes, dando 
lugar a um julgamento justo e impar-
cial. Referiu-se que há necessidade 
de se promover a justiça e a boa go-
vernação, incluindo o direito de uso e 
aproveitamento da terra, para o bem 
das comunidades locais. 

Por seu turno, os finalistas mostra-
ram a sua satisfação, emoção e agra-
decimento pela formação e qualifica-

ção obtida: "Chegamos ao princípio de 
onde tudo começa. Saímos de diferen-
tes quadrantes do país, falando línguas 
diferentes e com culturas e convicções 
diferentes, dispostos a enfrentar os so-
nhos que cada um trazia. Tivemos mo-
mentos de stress e confiança das nossas 
aptidões: formação dura na sala, na ob-
servação directa e até indirecta. Unidos 
construímos um só corpo chamado XX 
Curso de Formação Inicial. Lamentamos 
pelos colegas que não conseguiram pas-
sar. Somos soldados da justiça. O nosso 
compromisso é com a empatia. Vamos 
sentir saudades das nossas mangas, das 
críticas contundentes da nossa Directo-
ra e dos nossos Formadores.", Avançou 
o representante dos graduados, José 
Manuel, numa mensagem bastante 
eufórica e contagiante dirigida ao 
Presídio.

Enfim, concluiu-se que os desafios 
ora enfrentados são de médio e lon-
go prazo e cabem não apenas ao CFJJ, 
mas também ao Governo, sector de 
administração da justiça, sociedade 
civil, parceiros de cooperação e ou-
tros actores. 
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CFJJ e ENM assinam acordo de subscrição 
para a formação de juízes dos tribunais 
Marítimos de Moçambique 

O Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária (CFJJ) e a Embai-
xada da França em Moçambi-

que e Ehswatini rubricaram um acor-
do de subscrição para a formação e 
capacitação de juízes moçambica-
nos em matéria de direito marítimo 
e do mar no âmbito do projecto "A 
criação dos tribunais marítimos em 
Moçambique: instrumento de boa 
governação, de justiça e soberania 
nacional."

A assinatura da chamada Conven-
ção de Subvenção 2022-2023 teve 
lugar no dia 2 de Junho de 2022, 
na Sala de Conferências Armando 
Emílio Guebuza – PGR, em Mapu-
to. Testemunharam o momento, Sua 
Excelência Filimão Joaquim Suazi, 
Vice-Ministro da Justiça e Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, o Se-
cretário Permanente do MJCR, Ma-
nuel de Jesus Didier Malunga, mem-
bros do Conselho Consultivo do CFJJ 
e membros da ENM, nomeadamente 
Eric Minnegheer, Valérie Perot e 
Luce Josselin.

Ao abrigo do memorando de enten-
dimento celebrado entre a República 
de Moçambique, através do Minis-
tério de Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos e a República 
da França, através da Escola Nacio-
nal de Magistratura (ENM), visando 
a operacionalização dos tribunais 
marítimos em Moçambique, com o 
objectivo global de contribuir para o 
reforço da segurança marítima, pro-
tecção do meio ambiente e sobera-
nia de Moçambique no seu território 
marítimo, através do CFJJ, a França 
vai formar juízes marítimos moçam-
bicanos, um projecto que visa res-
ponder às necessidades de formação 
de magistrados que irão actuar nos 
tribunais marítimos a serem criados 
em breve em Moçambique, tendo em 
conta o recentemente quadro legal 
aprovado nesse domínio.

Intervindo na cerimónia da assinatu-
ra, o Embaixador da França em Mo-

çambique, David Izzo, referiu que o 
momento assinalado era o culminar 
de um processo que iniciou em 2018 
entre o CFJJ e a ENM, no quadro da 
cooperação entre Moçambique e a 
República da França, que vai ao en-
contro das necessidades que estes 
dois países têm na luta contra a pira-
taria e tráfico humano no mar, contra 
a pesca ilegal e protecção do meio 
ambiente.

Intervindo na ocasião, o Vice-Minis-
tro da Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos, Filimão Joaquim 
Suaze, disse que a necessidade de 
protecção das águas jurisdicionais 
do nosso país, além da importância 
na dinamização da economia azul, 
é particularmente relevante para a 
promoção do desenvolvimento eco-
nómico nacional e regional devido à 
posição estratégica face aos países 
do hinterland, que possibilita e faci-
lita trocas comercias entre os países 
da SADC por via marítima, e assume 
contornos ainda maiores com a des-
coberta de gás natural na bacia do 
Rovuma. 

O governante considerou que a ri-
queza e novas dinâmicas do mar de 
Moçambique se afiguram terreno 
fértil para a eclosão de potênciais 
conflitos nacionais e transnacionais, 
como a pirataria, ataques marítimos, 
sequestros, destruição de embarca-
ções, pesca em áreas não autoriza-
das e pesca ilegal. "O tráfico de drogas 
e de seres humanos, imigração ilegal, 
transporte ilegal de armas e artilharia, in-
fracções, ameaça à segurança marítima, 
e mais, são outros conflitos que podem 
alienar não só as aspirações ao potencial 
desenvolvimento socioeconómico do 
pais, mas também, fundamentalmente, 
a soberania nacional", anotou.

Refira-se que no âmbito da visita de 
cortesia, a delegação da França foi 
recebida pelo Vice -Procurador Ge-
ral da República e pelo Vice-Ministro 
do Mar, Águas Interiores e Pescas. 
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Decorreu, no dia 01 de Junho de 
2022, o curso de capacitação de 
Magistrados Judiciais e do Mi-

nistério Público, Defensores Públicos 
(IPAJ), Agentes do SERNIC e SENAMI, 
em matérias de tráfico de pessoas e con-
trabando de migrantes, migração ilegal e 
Direito Internacional Humanitário, com 
a finalidade de fortalecer as capacida-
des destes intervenientes relevantes na 
gestão da migração em Moçambique e 
fenómenos a ela associados, como tráfi-
co de pessoas, contrabando de emigran-
tes e Direitos Humanos dos migrantes 
em situações de vulnerabilidade.

O evento que envolveu 18 participantes 
teve lugar no Centro de Formação Ju-
rídica e Judiciária (CFJJ) e contou com 
as intervenções da Chefe de Missão da 

Organização Internacional para as Mi-
grações (OIM), Dra. Laura Tomm-Bonde, 
e do Exmo. Senhor Director-Adjunto do 
CFJJ, Dr. Sérgio Teodósio Albino, que 
presidiu a sessão de abertura e encerra-
mento do mesmo.

Refira-se que Moçambique é corredor 
de trânsito fundamental para migrantes 
de diversas origens, tais como da região 
assim como de outras regiões como o 
Leste e o Corno de África e Leste da Ásia. 
Trata-se de fluxos migratórios mistos 
que podem incluir migrantes regulares e 
irregulares, bem como vítimas de tráfico 
e outros grupos. Os fluxos migratórios 
mistos são caracterizados e sustentados 
por múltiplos factores, incluindo fac-
tores socioeconómicos, conflitos e ins-
tabilidade política (OIM Moçambique, 

Estratégia de Moçambique 2021-2023).

Um dos principais corredores de migra-
ção é a chamada "Rota do Sul", utilizada 
principalmente por migrantes do leste 
e Corno de África, e que passa pelo Ma-
lawi, Zâmbia, Zimbabwe e Moçambique 
até ao centro regional da África do Sul. A 
maioria dos migrantes que utilizam esta 
rota está em busca de oportunidades 
económicas e educacionais, bem como 
de protecção. Outro fluxo fundamental 
é através da zona costeira da Província 
de Cabo Delgado em direcção ao sul do 
país e para a África do Sul.

Segundo OIM (op. cit.), em média, cerca 
de 300 migrantes são deportados anual-
mente de Moçambique, e um número 
considerável estava a utilizar Moçam-

bique como país de trânsito. A maioria 
dos migrantes retornados ficaram reti-
dos em trânsito para a África do Sul ou 
tinham trabalhado, por vezes de forma 
irregular em Moçambique para ganhar 
fundos para continuar a sua viagem à 
África do Sul, contudo foram presos 
devido à sua situação irregular. Outros 
eram requerentes de asilo sem sucesso 
na resposta. E estes movimentos mi-
gratórios, por diversos factores, poten-
cialmente associam-se a fenómenos de 
migração irregular, tráfico de pessoas e 
violações de direitos humanos dos mi-
grantes em situações de vulnerabilidade.

C FJ J  c a p a c i t a  a c t o r e s  d o  S A J  e m  m a t é r i a s  d e  t rá f i c o  d e  p e s s o a s  e  c o n t ra b a n d o  d e  m i g ra n t e s ,  m i g ra ç ã o 
i l e g a l  e  D i r e i t o  I n t e r n a c i o n a l  H u m a n i t á r i o
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C FJ J,  U N O C T

Fo r m a m  i nve s t i g a d o r e s ,  m a g i s t ra d o s  e  m e m b r o s  d e  d e f e s a  e 
s e g u ra n ç a  e m  m a t é r i a  d e  t o m a d a  d e  d e c i s ã o  é t i c a  e m  i nve s t i g a ç ã o  d e 
c o n t ra - t e r r o r i s m o
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O Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária (CFJJ) em par-
ceria e com o apoio técnico 

e financeiro do Escritório das Na-
ções Unidas de Contra-Terrorismo 
(UNOCT) organizou o I curso de for-
mação de investigadores, magistra-
dos e membros de defesa e seguran-
ça em matéria de tomada de decisão 
ética em investigação de contra-ter-
rorismo.

A formação decorreu no período de 
31 de Maio a 03 de Junho de 2022, 
nas instalações do CFJJ, e contou 
com a participação de um total de 30 
formandos, entre Juízes, Procurado-
res e membros das Forças de Defesa 
e Segurança do País.

A mesma tinha como objectivo pro-

porcionar aos participantes modelos 
padronizados de tomada de decisão 
e resolução de problemas observa-
dos pelos agentes responsáveis pela 
aplicação da lei e de combate ao 
terrorismo no mundo, com enfoque 
para questões éticas no contexto de 
uma investigação criminal ou de con-
tra-terrorismo.

O referido curso foi ministrado por 
dois especialistas com larga expe-
riência em contra-terrorismo, desig-
nadamente, Dr. Hugo Ferreira e Dr. 
Luís Miranda. Os especialistas per-
tencem a Polícia Judiciária da Repú-
blica Portuguesa e foram designados 
pelo UNOCT.

Com este curso, pretendia-se auxi-
liar investigadores, responsáveis por 

Células de Fusão e outros profissio-
nais a melhorarem as suas compe-
tências de resolução de problemas 
e tomada de decisões, tanto em si-
tuações de emergência, como no seu 
dia-a-dia, o que continua a repre-
sentar uma competência-chave nos 
diferentes níveis de gestão das Cé-
lulas de Fusão. Com efeito, o curso 
proporcionou aos profissionais das 
Células de Fusão e investigadores, o 
conhecimento necessário para iden-
tificar um problema, permitindo, ain-
da, diferenciá-lo das suas causas ou 
sintomas.

O curso em apreço abrangeu o pro-
cesso de tomada de decisão ética e 
os factores que o poderão influen-
ciar, sensibilizando para os atributos 
pessoais da tomada de decisão, co-
brindo, ainda, diferentes estilos de 
tomada de decisão, os atributos de 
um decisor eficiente e os aspectos 
éticos da tomada de decisão e da re-
solução de problemas.

O referido curso foi recomendado 
em virtude dos Estados Membros te-
rem identificado o facto de decisões 
deficientes serem frequentemente 
responsáveis por investigações fa-
lhadas e erros judiciais, e por se acre-
ditar que seguindo modelos de toma-
da de decisão e através de formação 
e prática adequadas, os investigado-
res e profissionais das Células de Fu-
são podem aprender a evitar erros e 
garantir que as decisões por si toma-
das são éticas e eficazes. Além disso, 
os modelos de resolução de proble-
mas podem ajudar a garantir que as 
decisões são racionais e lógicas, quer 
se trate de decisões do dia-a-dia ou 
de decisões críticas que tenham de 
ser tomadas num curto período, no 
âmbito de uma crise ou emergência.
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C FJ J  p r o m ove  m e s a - r e d o n d a 
c o n t ra  a  v a s c u l h a  vex a t ó r i a 
e  e m  p r o l  d a  d i g n i d a d e 
d a  p e s s o a  h u m a n a
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“Direito do consumidor: a vasculha 
vexatória como afronta à dignidade 
humana – o papel do MP e Associa-
ção de defesa dos consumidores no 
ordenamento jurídico moçambica-
no” é o lema da Mesa- redonda teve 
lugar no CFJJ, no dia 9 de Junho de 
2022.

O evento teve como painelistas os 
Drs. Albino Macamo, Procurador-
-Geral Adjunto, Prof. Doutor Almei-
da Machava, Docente Universitário, 
Dr. Carlos Mondlane, Magistrado 
Judicial e Presidente da Associação 
Moçambicana de Juízes e Dr. Mou-
zinho Nicols, Advogado e Presidente 
da DECOM. 

O mesmo contou com a participação 

de Magistrados, Advogados, Docen-
tes Universitários, Formandos e Fun-
cionários do Centro, Representantes 
do Provedor de Justiça, IPAJ, Serviço 
Nacional de Investigação Criminal 
e Serviço Nacional Penitenciário. 

A referida Mesa-redonda insere-
-se no plano de palestras do CFJJ 
promovido pelo Departamento de 
Estudos e Investigação (DEI) e ti-
nha como objectivo discutir o qua-
dro legal e normativo de protec-
ção dos direitos dos consumidores, 
bem como a actuação dos órgãos 
competentes para a sua defesa. 

Do debate em volta da temática 
constatou-se que:

Existe uma lei e um regulamento da defesa do consumidor. Porem, os consu-
midores desconhecem a existência do quadro legal que lhes é protector e a 
lei de defesa do consumidor não é respeitada pelas empresas provedoras de 
bens e serviços;

a)

b)

O desconhecimento dos direitos do consumidor, a vulnerabilidade de cariz 
técnico- jurídico, económico e psíquico impedem os consumidores de reivin-
dicar seus direitos;c)

• Integração de conteúdos ligadas aos direitos do consumidor nos Cur-
ricula Escolares, de tal sorte que as crianças comecem a conhecer estas ma-
térias desde a tenra idade, de modo que sejam elas as primeiras a divulgarem 
os direitos do consumidor;

• Reforma legal que define não só a ilucitude da prova e as consequên-
cias ou efeitos que daí advêm se a prova foi obtida com base em meios ve-
xatórios, em materias ligadas aos direitos dos consumidores, como também 
a obrigatoriedade de colocação na propria lei, de uma forma mais expressa, 
que as instituições devem adoptar meios não intrusivos de controle dos con-
sumidores;

• Articulação entre as instituições extrajudiciais, mas também judiciais, 
em matérias ligadas ao direito dos consumidores; e

• Materialização do Instituto do Consumidor criado por lei, doptando-o 
de meios humanos, materiais e financeiros para o seu funcionamento.

Há fragmentaçao na actuação dos actores e agentes voltados aos direitos do 
consumidor;

Há necessidade de se desenvolver uma cultura de coerência e inclusão con-
tra a desconfiança presente por parte das nossas instituições;

Em face destas e outras contatações, os participantes deixaram as seguintes 
recomendações:

d)

e)

A vasculha vexatória ofende os direitos de personalidade e, por conseguinte, 
a dignidade da pessoa humana;
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P r o c u ra d o r - G e ra l  d a 

R e p ú b l i c a  d e  C a b o  Ve r d e

O Centro de Formação Jurídi-
ca e Judiciária (CFJJ) rece-
beu uma visita de cortesia 

do Procurador-Geral da República 
de Cabo Verde, Sua Excelência Luís 
José Tavares Landim. Nesta visita, 

havida no dia 16 de Junho de 2022, 
fazia-se acompanhar pela Directora 
do Gabinete, Dra. Dulcelina Rocha. 

No âmbito da visita efectuada ao 
Centro, A Delegação de Cabo Verde 

foi acompanha pela Delegação Mo-
çambicana da Procuradoria-Geral 
local, composta pelo Excelentíssimo 
Agostinho Rututo (Secretário-geral 
da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca), Excelentíssimo Selemane Sefo 
(Secretário-geral do Conselho Supe-
rior da Magistratura do Ministério 
Público), Dra. Ester Cossa (Directora 
do Gabinete da Procuradora-Geral 
da República), Dr. José Senda (Direc-
tor do Gabinete de Cooperação) e Dr. 
Emmanuel Zaqueu (Director do Ga-
binete de Comunicação e Imagem).

A nível do CFJJ, a visita foi recebida 
pela Excelentíssima Senhora Direc-
tora-geral Adjunta do Centro, Sheila 
Matavel, e outros membros do Con-
selho de Direcção. 

Durante a visita, a Delegação es-
calou a Galeria dos Directores, as 
Salas de Formação, a Sala de Simu-
lação de Julgamentos, Dormitórios 
e Monumento do Pluralismo Jurídi-
co. Também, ela dirigiu-se a Sala de 
Conferências, onde se fez a apresen-
tação do CFJJ, entrega de presen-
tes e assinatura do Livro de Honra.  
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I  S e s s ã o  O r d i n á r i a  d o 

C o n s e l h o  G e ra l  d o  C FJ J

No dia 23 de Junho de 2022, rea-
lizou-se a I Sessão Ordinária do 
Conselho Geral, que é o órgão 

responsável pela definição, monito-
ria e fiscalização da implementação 
das funções de gestão e de regula-
mentação, bem como pela direcção 
dos serviços do CFJJ. 

O Conselho Geral é composto pelo 
Presidente do Tribunal Supremo, 
que o preside; Presidente do Tri-
bunal Administrativo; Procurador-
-geral da República; Director-geral 
do CFJJ; Bastonário da Ordem dos 
Advogados; Director-geral do Ins-
tituto de Patrocínio e Assistência 
Jurídica (IPAJ); Director Nacional 
dos Registos e Notariado. O órgão 
é composto, ainda, por: três mem-
bros designados pelos Conselhos 
Superiores das Magistraturas, um de 

cada; dois professores de faculdades 
de direito públicas e privadas, um 
de cada, designados por despacho 
conjunto dos Ministros que supe-
rintendem as áreas da justiça e do 
ensino superior; dois representan-
tes dos oficiais de justiça dos tribu-
nais e do Ministério Público, um de 
cada, na categoria de Secretário Ju-
dicial de 1.ª, a serem indicados pelas 
direcções máximas de cada órgão a 
que pertencem, ouvida a respectiva 
associação profissional; dois forma-
dores residentes e dois formandos 
do curso teórico-prático de forma-
ção inicial do curso a que respeita 
cada classe, eleitos pelos seus pares.

A Sessão em alusão realizou-se na 
respectiva Sala de Conferências, foi 
dirigida por Sua Excelência o Pre-
sidente deste órgão, Adelino Ma-

nuel Muchanga, e teve como ponto 
de agenda a audição do Conselho 
Geral sobre a proposta de nomea-
ção do Director-Geral e dos Di-
rectores-Gerais Adjuntos do CFJJ.

Estiveram presentes os membros do 
referido Conselho, nomeadamente: 
Lúcia Fernanda Buinga Maximiano 
do Amaral, Presidente do Tribunal 
Administrativo; Beatriz da Conso-
lação Mateus Buchilli, Procurado-
ra-Geral da República; Fernanda 
Lopes, em representação do Basto-
nário da Ordem dos Advogados; Elo-
ne Chichava, representante do Di-
rector-geral do IPAJ; Arafat Azamia, 
Director Nacional dos Registos e No-
tariado; Amina Marisa Ibraimo Abu-
do, membro do Conselho Superior 
da Magistratura Judicial e Joaquim 
Miguel Castigo Fumo, Formador re-
sidente do CFJJ. 

O Conselho reuniu por solicitação da 
Sua Excelência Ministra da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religio-
sos, Helena Mateus Kida, nos ter-
mos do nº 5 do art.º 14 do Decreto nº 
55/2021, de 30 de Julho.

Nesta primeira Sessão, o Conselho 

Geral foi ouvido e deliberou não se 
opor, nos termos dos nºs 2 e 3 do 
artigo 9 e alínea a) do artigo 13, am-
bos do Decreto 55/2021, de 30 de 
Julho, a nomeação de Elisa Samuel 
Boerekamp, como Directora-Geral 
do CFJJ; Sheila Maria José Matavele 
Cossa, como Directora-Geral Adjun-
ta do CFJJ; e Zulficar Rama, como 
Director-Geral Adjunto do CFJJ.

Na ocasião, o presidente do órgão, o 
Venerando Presidente do Tribunal 
Supremo, Adelino Muchanga instou 
ao órgão para garantir que o Cen-
tro traga produto com qualidade e 
integridade, evitando que haja re-
clamações em torno do processo de 
selecção de candidatos. Igualmente, 
destacou a necessidade de ter for-
madores residentes, bem assim um 
pacote para a formação de novos for-
madores para cobrir Maputo e dele-
gações provinciais, uniformizando a 
linguagem e a qualidade, numa lógica 
de formação de tronco comum en-
tre os operadores judiciários antes 
de seguirem para carreiras especí-
ficas, por além da necessidade de se 
criar um Secretariado do Conselho.
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I  C u r s o  d e  C a p a c i t a ç ã o  d e 

M a g i s t ra d o s  J u d i c i a i s  e  d o 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o

L i b e r d a d e  d e  E x p r e s s ã o

A c e s s o  a  I n f o r m a ç ã o

 S e g u r a n ç a  d e  J o r n a l i s t a s
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ecorreu, de 26 a 29 de Julho 

de 2022, I curso de capacita-

ção de juízes, procuradores, 

bem como facilitadores do Centro 

de Formação Jurídica e Judiciaria 

(CFJJ), em matéria de Liberdade de 

Expressão, Acesso a Informação e 

Segurança de Jornalistas, no quadro 

dos Direitos Humanos e do Plano de 

Acção da ONU.

O curso, cuja abertura teve lugar 

no Hotel Southernsun, teve a du-

ração de três dias e contou com a 

participação de magistrados judi-

ciais e do Ministério Público de to-

das as províncias de Moçambique. 

Realizado sob o lema “Reforçar o papel 

dos actores judiciais em Moçambique 

em matéria de Liberdade de Expressão, 

Imprensa e Segurança dos Jornalistas”. 

O mesmo visava reforçar o Estado 

de Direito e os Direitos Humanos 

em Moçambique, através do reforço 

dos conhecimentos e capacidades 

dos juízes e procuradores sobre as 

normas internacionais e regionais 

em matéria supra, bem assim sobre 

os desafios legais relacionados com 

a internet. 

Com esta formação, logrou-se for-

mar e garantir que um número maior 

de juízes e procuradores nacionais 

fosse mais conhecedor das normas 

sobre direito a informação, de modo 

a que, também, seja mais sensível à 

aplicação das mesmas em suas deci-

sões.

A implementação desta acção con-

tou com a parceria entre o CFJJ, 

UNESCO e a Escola Nacional de For-

mação e Aperfeiçoamento de Ma-

gistrados (ENFAM) do Brasil e com o 

financiamento do Governo do Japão. 

A cerimónia solene de encerramento 

do Workshop, cujo momento mais 

alto foi a Aula Magna proferida pelo 

Ministro do Supremo Tribunal de 

Justiça do Brasil, Dr. Marcelo Navar-

ro Ribeiro Dantas, teve lugar na Sala 

de Conferências da Procuradoria-

-geral da República. 

A Aula em alusão, foi moderada pelo 

Dr. Tomás Vieira Mário, e contou com 

a intervenção dos Representantes da 

ENFAM e da UNESCO em Moçambi-

que, Dr. Sílvio Neves Baptista Filho e 

Dr. Paul Gomis, respectivamente.

O discurso de encerramento des-

te evento foi proferido pelo Exce-

lentíssimo Secretário Permanente 

do Ministério da Justiça, Assun-

tos Constitucionais e Religiosos, 

Dr. Manuel Diddier Malunga.
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C o o p e ra ç ã o  S u í ç a  av a l i a  o s  r e s u l t a d o s  d o s 
p a r c e i r o s  d e  i m p l e m e n t a ç ã o  d o  p r o j e c t o 
L U R  I I I  n a  p r ov í n c i a  d e  N a m p u l a

No âmbito do Programa "Direitos 
de Uso da Terra e dos Recursos 
Naturais – LUR III", a Coopera-

ção Suíça efectuou uma visita de mo-
nitoria aos parceiros de implementa-
ção do projecto LUR III, com o fito de 
avaliar os progressos das actividades 
realizadas pelos parceiros, de modo a 
consolidar a sua actuação para reforçar 
cada vez mais os impactos do progra-
ma, bem como as sinergias e comple-
mentaridade entre as componentes.

Esta visita de campo (monitoria) é uma 

sequência das duas visitas realizadas 
no ano passado nas províncias de Nam-
pula (Julho) e Niassa (Outubro) abran-
gendo, para além da Embaixada da Suí-
ça, os 5 parceiros de implementação 
do Programa LUR III, nomeadamen-
te, CFJJ, CESC, CTV, CRPNT e OMR. 

Em Nampula, os trabalhos foram rea-
lizados no período de 8 a 12 de Agosto 
de 2022, nos distritos de Angoche (Mor-
rua), Moma (Coropa) e Cidade de Nam-
pula, onde decorreu, no dia 8 de Agosto, 
a Cerimónia de Abertura dirigida pelo 

Secretário de Estado, Sua Excelência 
Mety Gondola. 

Participaram deste evento a Embaixa-
da da Suíça; Ministério da Terra e Am-
biente; Centro de Formação Jurídica e 
Judiciária; Centro Terra Viva; Centro de 
Aprendizagem e Capacitação da Socie-
dade Civil, Observatório do Meio Rural, 
Governos Locais; Instituições Locais da 
Administração da Justiça e Comunida-
des Locais.

Em termos de resultados, no cômputo 
geral, a Embaixada da Suíça pretendia 
apurar os progressos, resultados, lições 

e impacto do programa a nível local. 

Na mesma senda, foram reforçadas 
sinergias e complementaridades que 
permitiram consolidar uma actuação 
coordenada e articulada na promoção e 
garantia dos direitos da terra e dos recur-
sos naturais. Foram, ainda, levantadas e 
discutidas as diferentes opiniões sobre 
os pontos fortes e fracos do processo 
de revisão da politica nacional e lei de 
terras, protecção de DUATs, reassenta-
mento, compensação das comunidades, 
conflitualidade e segurança na explora-
ção dos recursos naturais ente outros.
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No dia 1 de Agosto, teve lugar o lança-
mento e capacitação dos intervenien-
tes do OLAVULA, actores de governa-
ção local, administração da justiça e 
de promoção dos direitos e desenvol-
vimento das comunidades locais que 
actuam na província do Niassa, espe-
cificamente na Cidade de Lichinga e 

distritos de Marrupa e Chimbunila. 

O evento foi realizado no Hotel Giras-
sol, Cidade de Lichinga, e contou com 
a participação de cerca de 50 pessoas.

Sublinhe-se que a plataforma tecnoló-
gica OLAVULA, é um mecanismo de co-

municação, participação e diálogo entre 
os cidadãos e os provedores de serviços 
de educação com o objectivo de me-
lhorar a gestão dos recursos naturais

Devido aos desafios enfrentados pe-
las comunidades no âmbito da gestão 
sustentável dos recursos naturais e 
consequente violação dos seus di-
reitos, o CESC e o CFJJ pretendiam 
adaptar a plataforma OLAVULA para 
área de recursos naturais e responder 
aos actuais desafios de falta de me-
canismos de apresentação de quei-
xa e resposta dos seus problemas. 

Para o efeito, foram identificados os in-
tervenientes do sector a diferentes níveis 
(provincial, distrital e local) que possam 
facilitar/intervir na resolução ou apre-
sentação de respostas às queixas feitas.

Refira-se que o uso desta plataforma 
na área de educação trouxe importan-
tes resultados como: Uso das men-
sagens no serviço de inspecção das 
escolas e na planificação das escolas 
e SDEJT’s, aumento do envolvimen-
to e participação activa das comuni-
dades e cidadãos na resolução de as-
suntos ligados à escola, entre outros. 

L a n ç a m e n t o  e  c a p a c i t a ç ã o  d o s 
i n t e r ve n i e n t e s  d o  O L AV U L A  e m  N i a s s a
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Curricula por Competências

CFJJ e missão da ENM da França organizam capacitação de formadores do CFJJ 
para o desenho curricular sobre Direito Marítimo
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No período de 19 a 21 de Julho 
de 2022, teve lugar a capaci-
tação de formadores do Cen-

tro de Formação Juridica e Judiciaria 
(CFJJ) para o desenho curricular so-
bre o Direito Marítimo.

A acção formativa realizou-se na 
Sala de Conferências do Centro, no 
âmbito do projecto "A criação dos tri-
bunais marítimos em Moçambique: 
instrumento de boa governação, de 
justiça e de soberania nacional".

A leccionação ocorreu sob auspícios 
da missão da Escola Nacional dos Ma-
gistrados (ENM) da França e contou 
com a participação do comité técni-
co multissectorial de competências, 
seleccionados entre magistrados, 
advogados e outros operadores do 
sistema de administração da justiça 
em Moçambique.

Os trabalhos iniciaram com a apre-
sentação dos participantes, dos ob-
jectivos da missão e discussão sobre 

a nova legislação aplicável aos tribu-
nais marítimos (Lei nº 10/2022, de 
7 de Julho), relativamente as espe-
cificidades dos tribunais marítimos, 
atribuições e procedimentos.

A referida capacitação foi organiza-
da com o objectivo de nutrir as com-
petências profissionais dos magis-
trados dos tribunais marítimos em 
Moçambique, mormente ao referen-
cial de competências profissionais.

Nesta formação, a missão explicou 
a utilidade de um quadro de compe-
tências, especificidades do tribunal 
marítimo, no que tange a atribuições 
e procedimentos. Igualmente, apon-
tou a importância da formação por 
competências profissionais para juí-
zes e procuradores, quais sejam civil, 
administrativo e penal, de modo a 
permitir que eles apliquem a lei com 
qualidade de acordo com a situação.
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CFJJ realiza o seu I 
Conselho Coordenador

O Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária (CFJJ) realizou 
o seu I Conselho Coordena-

dor, subordinado ao lema “Expansão 
do Centro de Formação Jurídica e 
Judiciária como Estratégia de Re-
forço Institucional para responder 
as necessidades e desafios do Sec-
tor da Justiça”. O evento teve lugar 
no dia 7 de Outubro de 2022, no 
Auditório Rovuma, cito no Edifício 
Sede do IPAJ, na Cidade de Maputo.

A sessão de abertura oficial foi presi-
dida por Sua Excia Vice-Ministro da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, Filimão Joaquim Suaze e 
contou com a presença de cerca de 
80 participantes, entre órgãos da ad-
ministração da justiça, dirigentes das 
instituições públicas e privadas, par-
ceiros de cooperação, académicos, 
membros do Conselho Consultivo 
do Ministério da Justiça, represen-
tantes dos Ministérios-chave, bem 

como funcionários do CFJJ.

No seu discurso de abertura, S. Excia 
Vice-Ministro enalteceu o papel im-
portante desempenhado pelo CFJJ 
na prossecução e consecução da 
formação jurídica e judiciária e con-
sequente desenvolvimento das ma-
gistraturas e do sector da adminis-
tração da justiça como um todo. 

O objectivo do Conselho Coordena-
dor era o de assegurar a planifica-
ção e controle das actividades, em 
conformidade com os instrumentos 
de planificação aprovados em con-
sonância com a reforma legal em 
curso no país. No seguimento do seu 
discurso, o Vice-Ministro apelou ao 
CFJJ para que contribua para o de-
senvolvimento das magistraturas e 
combate a corrupção, bem assim para 
a mobilização de recursos humanos, 

materiais e financeiros necessários 
para a concretização do projecto de 
edificação e apetrechamento das 
delegações provinciais projectadas.

Para o alcance dos objectivos traça-
dos, foram abordados temas, nomea-
damente: Apresentação da matriz 
das recomendações da XVII Reunião 
Anual de Balanço – 2021, feita pela 
Dra. Sheila Matavele, Directora-ge-
ral Adjunta do CFJJ; Expansão do 
Centro de Formação Jurídica e Ju-
diciária, apresentado pela Dra. Elisa 
Samuel Boerekamp, Directora-geral 
do CFJJ; Linhas gerais do projecto e 
seu impacto na formação dos opera-
dores judiciários, feita pelo Dr. Fer-
nando Machava, Coordenador do 
Projecto LUR III; A educação como 
um fenómeno político e sociocultu-
ral, apresentado pelo Prof. Doutor. 
Teodoro Waty, Reitor da Universi-
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O governante lembrou que a ex-
pansão do CFJJ contribuirá, igual-
mente, para a materialização da 
iniciativa presidencial 'Um Distrito, 
Um Tribunal Condigno'. Disse ain-
da que o projecto, que numa 1ª fase 
contempla a construção de dele-
gações nas províncias de Nampula 
e Sofala, vai assegurar a melhoria 
progressiva do rácio de magistra-
dos e outros operadores da justiça 
por cidadão, o que também se alinha 
com à politica de governação des-
centralizada assumida no Programa 
Quinquenal do Governo2020-2024.

No entender do vice-ministro, cons-
titui também uma oportunidade 
para a absorção das melhores ca-
pacidades intelectuais locais a fim 

de alimentar o sector da justiça de 
quadros competentes e altamente 
qualificados. Outrossim, serve de 
base para a instalação, a nível na-
cional, de programas de investiga-
ção e pesquisa 'através dos quais se 
pode garantir a observação, o es-
tudo e a documentação continua e 
permanente dos múltiplos fenóme-
nos jurídicos, formais e informais'.

Terminou recomendando ao Centro 
para que se mantenha atento para 
contribuir na materialização dos 
comandos governamentais que vi-
sam melhorar as condições de vida 
do Povo Moçambicano, qual seja, o 
pacote de medidas de aceleração 
económica recentemente lança-
do pelo Presidente da República.

dade AQUILA; Reflexões sobre a 
qualidade da formação em Direito 
no país, abordado pelo Prof. Doutor 
Almeida Machava, Docente da UEM; 
Parâmetros para a melhoria da qua-
lidade do ensino superior em Mo-
çambique, feita pelo Dr Jorge Jaime 
Fringe, Director de Promoção do SI-
NAQES, Conselho Nacional de Ava-
liação de Qualidade do Ensino Supe-
rior (CNAQ); Apresentação do plano 
de formação do Sector da Justiça, 
feita pelo Dr. Zulficar Ramã, Direc-
tor-geral Adjunto do CFJJ; Apresen-
tação do Relatório de Actividades 
do CFJJ e respectivo Balanço, feita 
pela Dra. Margarida Flávia Chaisse, 
Chefe do Departamento de Planifi-
cação, Estatística e Cooperação; e 
Balanço da execução orçamental do 

CFJJ no exercício económico 2021, 
apresentado pela Dra. Célia Chilo-
vne Garrancho, Chefe do Departa-
mento de Administração e Finanças.

No cômputo geral, destacou-se que a 
expansão do Centro para as regiões 
norte e centro do país constitui um 
contributo essencial na consolida-
ção da unidade nacional, conquan-
to traduzirá o sentido de pertença 
a toda comunidade moçambicana. 

De acordo com Filimão Suaze, 
esta iniciativa vai, ainda, permitir 
que haja tratamento mais equili-
brado e igualitário com respeito 
às oportunidades de acesso à For-
mação Judiciária e cívica para to-
dos os cidadãos a nível nacional.
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Fugas de 
reclusos das 
prisões 
moçambicanas: 
u m a  b r e v e  a n á l i s e

Tina Lorizzo

PhD, Pesquisadora

Directora da Research for Mozambique - Reformar

researchformozambique@gmail,com

Contacto: 850457313

As evasões de reclusos das pri-
sões têm sido um tópico re-
corrente na comunicação so-

cial, incluindo através de programas 
de televisão fictícios e a divulgação 
de filmes famosos como Os Fugitivos 
de Alcatraz (1979). As fugas são, na 
maior parte dos casos, retratadas 
como impulsionadas por um siste-
ma de justiça injusto. A fuga é assim 
reproduzida como algo admirável, 
mesmo contando apenas com a ca-
pacidade técnica e a perseverança 
dos fugitivos. Apesar da popularida-
de mediática, entretanto, pesquisas 
académicas sobre evasões sempre 
receberam, a nível internacional, 
uma atenção efémera. 

Contudo, as pesquisas existentes 
procuram responder a três questões 
principais: 1. quem evade das pri-
sões; 2. de quais prisões os reclusos 
evadem e 3. quais são as circuns-
tâncias em que se evade. Existem 
diferenças demográficas e historiais 
criminais entre reclusos que evadem 
e quem não evade? Os reclusos que 
devem cumprir sentenças de prisão 
mais longa têm mais probabilidades 
de evadir do que outros com penas 
mais curtas? Existe uma probabili-
dade maior de que sejam os jovens 
reclusos a evadir em detrimento dos 
mais velhos? 

Pesquisadores e administradores 
prisionais procuraram também en-
tender as características das insta-
lações físicas que tornam as prisões 
mais susceptíveis às evasões. Cercas 
bem seguras e a presença de tecno-
logias, por exemplo, podem dissuadir 
psicologicamente um recluso que 
pretende evadir. A forma em que os 
funcionários avaliam a situação de 

forma contínua, fazem mudanças e 
agem preventivamente (medidas di-
nâmicas) são também importantes 
considerando que uma cerca será 
tão segura quanto os funcionários 
que implementarem ordens e pro-
tocolos de segurança, conforme ne-
cessário. Existem também outros 
riscos que devem ser considerados, 
ou seja: os reclusos podem conseguir 
evadir 1. pelos meios de transporte 
a caminho, por exemplo, do hospital 
ou do tribunal; 2. quando estiverem 
em licença autorizada ou se estive-
rem trabalhando numa brigada, sob 
a supervisão de um guarda prisional 
e 3. recebendo algum tipo de assis-
tência durante a evasão, quer de um 
membro interno da administração 
prisional, quer de um guarda ou, ain-
da, a partir da assistência externa de 
um amigo ou membro da família, que 
ajuda o recluso a escapar da instala-
ção ou a evitar a recaptura. Um outro 
indicador que é citado como factor 
preponderante para as evasões é a 
superlotação, existindo uma relação 
entre a falta de tratamento digno de 
reclusão e as fugas. Sobre os méto-
dos usados para evadir, pesquisas 
mostraram que alguns métodos en-
volvem: trepar, cavar túneis ou des-
truir o perímetro de uma instalação; 
falsificar documentação para en-
ganar a equipa da prisão, e assim li-
bertar um preso que não deveria ser 
libertado, ou, ainda, disfarçar-se de 
mulher em visita à uma prisão mas-
culina, por exemplo, como mostra o 
documentário Detained in Kinshasa: 
Antoine's Journey from Hell.   

Não conhecemos estudos académi-
cos sobre evasões dos estabeleci-
mentos penitenciários em Moçam-
bique. Entretanto, as reportagens da 

Artigos de opinião jurídica e judiciária
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comunicação social podem ajudar a 
entender as componentes qualitati-
vas das evasões que ocorreram até 
agora. Uma breve análise das notí-
cias, publicadas por vários jornais ao 
longo dos últimos dez anos, mostra 
que evasões de reclusos dos estabe-
lecimentos penitenciários não cons-
tituem novidade em Moçambique. 
Passamos a elencar dez (10) notícias 
encontradas, descrevendo exacta-
mente quanto reportado pelos jor-
nalistas. (Caso I) Em Abril de 2011, 
de acordo com o jornal eletrónico 
Visão, as autoridades noticiaram um 
caso de evasão na Penitenciária In-
dustrial de Nampula num domingo, 
pelas 18 horas. Um recluso morreu 
e dois ficaram feridos. O Director da 
instituição disse que os guardas pri-
sionais se viram forçados a disparar 
quando vários reclusos escalaram 
a rede que cerca o recinto da peni-
tenciária, matando um deles e ferin-
do outros dois. (Caso II) Em Abril de 
2012, o jornal A Verdade noticiou a 
evasão de nove reclusos, entre pre-
ventivos e condenados, da Cadeia 
Central da Beira, numa altura em que 
chovia torrencialmente, aproveitan-
do-se de um vão numa das janelas da 
cela onde se encontravam encarce-
rados. O Director afirmou que houve 
negligência dos guardas prisionais 
que consequentemente vieram a ser 
encarcerados. (Caso III) Volvidos al-
guns meses, em Julho, o Moçambique 
para Todos publicou o caso de um re-
cluso que morreu durante a evasão 
de 70 presos na Cadeia de Mieze, na 
Província de Cabo Delgado. A víti-
ma foi baleada pelo guarda prisional 
quando o grupo se pôs em fuga da 
penitenciária. Na altura da evasão, o 
estabelecimento albergava 247 re-
clusos (ao invés de 100) e dados do 

Ministério da Justiça indicavam que 
as cadeias moçambicanas, na altura, 
albergavam cerca de 17.000 reclu-
sos, o dobro da sua capacidade na-
cional.   

No mesmo ano encontramos duas 
notícias que relataram protestos pri-
sionais. São consideradas “protestos 
de reclusos em meios penitenciários” 
as ocorrências que têm o objectivo 
de comunicar descontentamento e 
insatisfação sobre algo que aconte-
ceu ou que não está a acontecer, por 
exemplo ligado à situação proces-
sual, e/ou ao tratamento dentro da 
prisão, como mostram as notícias a 
seguir. Em Março de 2012, por exem-
plo, o jornal A Verdade divulgou que 
na Penitenciária Industrial de Nam-
pula os reclusos protestavam contra 
a má alimentação e a escassez da hi-
giene, exigindo uma dieta mais varia-
da e a possibilidade de poder sair das 
suas celas ao ar livre por mais do que 
uma hora por dia. Em Setembro, de 
acordo com o jornal eletrónico Mo-
çambique Media Online, mais de 200 
reclusos da Cadeia Central da Beira 
revoltaram-se em protesto contra as 
más condições de alimentação e saú-
de. Quando as notícias publicadas 
não mostram uma ligação directa en-
tre os protestos e as evasões, é tam-
bém curioso notar como em Nampu-
la, por exemplo, os tumultos tenham 
ocorrido exactamente um mês antes 
da evasão. Quando as reclamações 
não são tratadas de forma eficaz, efi-
ciente e justa, os protestos podem 
transformar-se em fugas.

Continuando a análise: (Caso IV) Em 
Junho de 2013, da Cadeia Provincial 
de Inhambane evadiram 63 reclusos, 
noticiou o jornal A Verdade. Na tenta-
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tiva de fuga, durante a troca de tiros 
entre os fugitivos e a polícia, um dos 
reclusos e um funcionário da Procu-
radoria Provincial perderam a vida. 
Para lograr os seus intentos, os amo-
tinados neutralizam um agente de 
segurança da penitenciária e arran-
caram três armas de fogo de tipo AK-
47. (Caso V) Em Fevereiro de 2015, 
segundo o Moçambique Media Online, 
três reclusos evadiram-se da Cadeia 
Civil de Maputo numa madrugada, 
arrancando a arma do tipo AK-47 
ao agente penitenciário de guarda 
e causando-lhe ferimentos graves 
na zona do abdómen. Aproveitan-
do certas fragilidades no sistema de 
segurança, os três reclusos saltaram 
o muro que circunda o Estabeleci-
mento Penitenciário. (Caso VI) Em 
Janeiro de 2017, o jornal O País noti-
ciou que 18 reclusos evadiram-se da 
Cadeia Civil de Nacala-Porto. (Caso 
VII) Em Agosto de 2017, 17 reclusos 
evadiram do Estabelecimento Peni-
tenciário Provincial da Beira, referiu 
o jornal O País. O jornalista reportou 
que “[…] o agente de permanência de 
serviço dispensou, uma hora antes 
do sucedido, dois guardas peniten-
ciários que estavam de serviço. O 
agente de permanência teria aberto 
as celas do estabelecimento e sem 
guarnição suficiente naquele perí-
metro deslocou-se ao portão prin-
cipal que dá acesso ao exterior do 
estabelecimento prisional, por onde 
fugiram os citados reclusos”. (Caso 
VIII) Em Janeiro de 2019, o jornal 
eletrónico Carta de Moz, revelou que 
um recluso fugiu do Estabelecimento 
de Máxima Segurança (vulgarmente 
BO) de Maputo, escondendo-se no 
camião da recolha do lixo do Conse-
lho Municipal da Matola; quando a 
viatura parou junto do portão de saí-

da da cadeia os procedimentos que 
obrigatoriamente tinham que ser se-
guidos foram totalmente ignorados, 
supostamente por ordens de um co-
mandante e dos guardas penitenciá-
rios que tinham sido escalados para 
trabalhar nesse dia. Ainda no mesmo 
ano, no mês de Outubro, um total de 
20 reclusos da BO estavam em greve 
de fome em protesto contra a recusa 
da direcção do estabelecimento em 
deixar sair dois presos que o juiz man-
dou libertar. Não é possível conhecer 
detalhes desta notícia, entretanto o 
descontentamento ligado às incerte-
zas sobre as situações processuais é 
outro factor que causa protestos por 
parte de reclusos. Estas, na maior 
parte dos casos, não são causadas 
pela administração penitenciária, 
mas pelo sistema judiciário no seu 
geral. A demora no atendimento dos 
interesses dos reclusos contribuiu 
para que os mesmos optassem por se 
fazer ouvir de outras formas. 

(Caso IX) Em Agosto de 2019, três 
reclusos morreram baleados após 
tumultos na Cadeia Industrial de 
Nampula. De acordo com o jornal 
O País, o Director-Geral dos Servi-
ços Penitenciários, disse que “essa 
situação decorreu na sequência de 
uma informação segundo a qual um 
grupo de detidos estava a preparar 
uma evasão em massa". Além dos 
três reclusos que foram baleados 
mortalmente, sete pessoas ficaram 
gravemente feridas. (Caso X) No dia 
14 de Julho de 2022, a Rádio Moçam-
bique deu a conhecer o caso de cinco 
reclusos que foram alvejados mor-
talmente por um guarda prisional, 
quando tentavam fugir da peniten-
ciária do Distrito de Milange. Numa 
altura em que se servia o jantar, 

quando um grupo numeroso de re-
clusos tentava fugir, alguns reclusos 
protagonizaram uma evasão maciça 
e na tentativa de conter a evasão o 
agente disparou para o ar, mas não 
tendo recebido, por parte dos reclu-
sos, a obediência esperada, acabou 
atingindo entre cinco a sete reclusos. 
Destes sete, dois foram óbitos no 
terreno, e cinco deles, transportados 
para o hospital, viriam a falecer ho-
ras depois. O Director do Estabele-
cimento explicou que o uso da arma 
de fogo foi em legítima defesa e para 
evitar o pior. A Penitenciária Distri-
tal da Província da Zambézia tem 
capacidade para 150 reclusos, mas, 
à data dos factos, estavam naquele 
estabelecimento prisional cerca de 
300 pessoas, sob a vigilância de dois 
guardas prisionais (outras notícias 
falam apenas de um guarda). Outras 
informações indicam que o estabele-
cimento se encontrava sem energia 
eléctrica desde Novembro.  

As notícias mostram que evasões 
aconteceram em todo o país. No Sul, 
o destaque vai para as Províncias 
de Maputo e Gaza e no Centro para 
as Províncias de Sofala e Zambézia. 
Como também mostram pesquisas 
internacionais, as evasões acontece-
ram com mais probabilidade de noite 
e de madrugada talvez em correspon-
dência de níveis de seguranças mais 
fracos. As fugas foram quase sempre 
de grupo, podendo entender-se que 
quanto maior for o número de reclu-
sos a participarem das evasões, as 
probabilidades de haver sucesso são 
maiores. As notícias mostraram tam-
bém as fragilidades das instalações, 
com casos de reclusos a fugir de vão 
de janelas e outros escalando redes 
sem protecção suficiente. Duas no-

tícias fazem referência à superlota-
ção, problema constante nos estabe-
lecimentos, com uma superlotação 
nacional de mais de 100% e com al-
guns estabelecimentos a atingir até 
400% da capacidade oficial. Duran-
te as evasões ocorreram mortes de 
reclusos como consequência do uso 
de armas de fogo por parte de agen-
tes penitenciários. Enquanto não é 
possível, a partir destas notícias, co-
nhecer outros pormenores sobre as 
dinâmicas dos incidentes, o artigo 16 
da Lei nº 3/2013 declara que “o uso 
de meios coercivos pelos guardas 
penitenciários deve ser conformado 
pelos princípios da justiça, propor-
cionalidade e necessidade”. Em al-
guns casos, as evasões aconteceram 
com a participação dos guardas pe-
nitenciários, elemento que abre es-
paço para questionar os motivos que 
levam um agente, que deve garantir 
a permanência dos reclusos no recin-
to prisional, a compactuar com as fu-
gas. A qualidade da formação inicial 
da guarda penitenciaria; a observân-
cia, como guarda, de comportamen-
tos éticos e responsáveis (segundo a 
Procuradoria-Geral da República, no 
período de 2011 à 2021 o número de 
processos instaurados contra agen-
tes penitenciários variou de 20 a 30 
processos disciplinares, dos quais 
resultaram despedimentos, despro-
moções, multas e processos-crime); 
e o tratamento dos guardas peniten-
ciários como cidadãos (olhando, por 
exemplo, aos salários e às condições 
e meios adequados de trabalho) são 
algumas das questões que deveriam 
ser debatidas e melhoradas. Sobre 
este último ponto, em Março de 
2019, o Rádio Observador tornou pú-
blico que, no Estabelecimento Peni-
tenciário Agrícola de Manica, agen-
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tes penitenciários vedaram o acesso 
à cadeia, em protesto contra sobre-
carga horária. “Fazemos 24 horas de 
trabalho e em poucas horas somos 
obrigados a voltar ao trabalho, ao 
invés das anteriores 48 horas de re-
pouso”, contou um guarda. Um outro 
guarda prisional disse que aquela so-
brecarga horária provocava “fadiga 
nos guardas”, reduzindo a sua capa-
cidade de controlo, “o que podia pro-
piciar a fuga de reclusos”. A tensão 
só viria a ser ultrapassada cerca de 
cinco horas depois após negociações 
com o Director daquele estabeleci-
mento prisional, o qual informou que 
a medida da extensão da carga de-
veu-se ao “reforço de vigilância” do 
estabelecimento, para evitar a fuga 
de reclusos, após a queda de uma 

parte do muro de vedação. Uma par-
te do muro da cadeia terá desabado 
na sequência de chuvas que se fize-
ram sentir na cidade de Chimoio. O 
escasso número de agentes peniten-
ciários no activo representa igual-
mente um grave problema, pois é 
necessário um efectivo à altura para 
manter a ordem e assim diminuir as 
possibilidades de evasão. 

A breve análise das notícias mostrou 
as circunstâncias em que os reclusos 
fugiram e/ou tentaram fugir. É, em 
primeiro lugar, necessário respon-
sabilizar os guardas penitenciários 
pelas mortes que poderiam ter sido 
evitadas sem exceder o uso da força 
e indemnizar as famílias enlutadas. 
O direito à vida deve sempre ser sal-
vaguardado também em detrimento 

da fuga de um ou mais reclusos. É 
necessário investir na melhoria das 
infraestruturas e num tratamento 
penitenciário digno para todos os 
reclusos. Não podemos subestimar 
o papel do guarda penitenciário e 
quanto importante seja, não ape-
nas a sua formação inicial na Escola 
de Pessene (Moamba), mas também 
o seu tratamento como cidadão e 
como profissional que precisa de 
condições e meios adequados de tra-
balho. As evasões de reclusos das pe-
nitenciárias moçambicanas devem 
representar uma campainha de alar-
me para todos os actores envolvidos 
na administração da Justiça, magis-
trados incluídos. É necessário ter em 
conta que a superlotação, por exem-
plo, é um problema gerido, mas não 

criado, pelo Serviço Nacional Peni-
tenciário, assim como outros proble-
mas relacionados com a incerteza da 
situação processual de cada recluso 
como, por exemplo, o dos prazos 
expirados das prisões preventivas. 
As evasões podem ser sintomáticas 
de condições precárias de reclusão, 
mas podem também estar a desafiar 
a decisão de um tribunal. As queixas 
de reclusos deveriam ser sempre 
tratadas de forma eficaz, eficiente e 
justa para que estas não se transfor-
mem em protestos e evasões. E se as 
evasões têm tido mais popularidade 
mediática, as pesquisas acadêmicas 
podem ajudar a formular reflexões 
construtivas sobre como prevenir 
futuras fugas dos estabelecimentos 
prisionais.       
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Partindo do pressuposto que o 
casamento e a união de facto 
constituem institutos ou situa-

ções jurídicas plenamente distintas, 
como depreende-se dos respectivos 
conceito legais, nomeadamente, o 
casamento nos termos do art. 8 da 
Lei da Família, é conceituado como 
sendo, a união voluntaria e singu-
lar entre um homem e uma mulher, 
com proposito de constituir família, 
mediante comunhão plena de vida. 
E a união de facto nos termos do art. 
207 n.˚ 1 da Lei da Família, é a ligação 
singular existente entre um homem 
e uma mulher, com carácter estável 
e duradouro, que sendo legalmente 
aptos para contrair casamento não o 
tenham celebrado. E para ser consi-
derado como tal, pressupõe-se a co-
munhão plena de vida pelo período 
de tempo superior a três anos sem 
interrupção, vide art.207 n˚. 2 da Lei 
da Família.

A celebração de casamento está su-
jeita a observância de formalidade 
legal, ou seja todas as modalidades 
de casamento, designadamente, ci-
vil, religioso e tradicional, vide art. 17 
n˚. 1 e 2 da Lei da Família, a sua cele-
bração está sujeita a observância dos 
requisitos que a lei estabelece para o 
efeito, outrossim, está sujeito a re-
gisto ou transcrição vide art. 18 n˚. 
2 e art. 20 ambos da Lei da Família, 
para que tenham eficácia, produzam 
os seus efeitos e valores consagra-
dos pela lei, ademais, o casamento é 
público e solene, e a manifestação da 
vontade de o contrair, importa acei-
tação de todos os efeitos legais de 
matrimonio, conforme o art. 44 da 
Lei da Família, isto é, com o casamen-
to surgem efeitos pessoais que inci-
dem sobre direitos e deveres para os 

cônjuges assim como efeitos patri-
moniais, que incidem sobre o regime 
de bens que os cônjuges possuem, 
vide art. 97 e ss conjugado com 141 e 
ss todos da Lei da Família.

Entrementes, contrariamente, a 
união de facto, não há sujeição de 
formalidades a ser observadas, como 
se extrai do próprio conceito legal, é 
união social entre um homem e uma 
mulher, com carácter estável e du-
radouro que sendo legalmente ap-
tos para contrair casamento não o 
tenham celebrado, ou por outra, é a 
convivência maritalmente entre um 
homem e uma mulher, sem nenhuma 
formalidade ou solenidade, sem ne-
nhum juramento e compromisso pes-
soal juridicamente, bastando apenas 
a união em comunhão perdurar pelo 
período de tempo superior a três 
anos sem interrupção. Portanto, com 
a união de facto, não surgem efeitos 
pessoais que incidem sobre direitos 
e deveres legalmente reconhecidos 
para os unidos de facto, daí que não 
existem nenhum vínculo quer dos 
unidos de facto assim como dos seus 
familiares a título de afinidade, como 
ocorre no casamento, vide art. 14 da 
Lei da Família.

Embora a lei de família no seu art. 7 
consagrar a união de facto como sen-
do uma das fontes da relação jurídi-
ca familiar, a mesma lei reconhece a 
união de facto como entidade fami-
liar, apenas para efeitos patrimoniais 
como consagrado nos termos do art. 
2 n˚. 2, significando isto, que a união 
de facto para os unidos apenas releva 
juridicamente, efeitos patrimoniais 
que é aplicável o regime de comu-
nhão de adquiridos, vide art. 208 n˚. 
3, conforme se depreende do regi-

Análise da constitucionalidade 

do artigo 32, alínea d) da Lei 

de Família referente a União de 

Facto como impedimento 

absoluto para contrair 

matrimónio
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me jurídico da união de facto, não se 
estabelece nenhum vínculo pessoal 
entre os unidos de facto, portanto, 
longe dos efeitos pessoais, para além 
dos efeitos patrimoniais, a união de 
facto releva juridicamente para efei-
tos de presunção de maternidade, e 
paternidade, nos termos da al. c) do 
n˚. 2 do art. 234 e na al. c) do n˚. 2 do 
art. 286 da LT. Ademais releva juri-
dicamente para efeitos sucessórios, 
vide art. 208 n˚. 3 da Lei da Família.

Daí que o legislador, fere os direitos 
fundamentais dos cidadãos, de liber-
dade e de constituir família por via 
de casamento, ao consagrar nos ter-
mos do art. 32 al. d) da Lei da Família, 
a união de facto devidamente atesta-
da como impedimento absoluto para 
contrair matrimonio, senão vejamos, 
nos termos do art. 19 da Lei da Fa-
mília, o seu epigrafe “Dualidade de 
casamentos”, estabelece, não é per-
mitido casamento por quem se en-
contra ligado com outra pessoa por 
casamento civil, religioso ou tradi-
cional, devidamente transcrito, bem 
como por quem esteja a viver com 
outra pessoa em união de facto de-
vidamente atestada. Portanto, união 
de facto não constitui casamento, o 
legislador não pode considerar união 
de facto como casamento, como an-
tes referi e demonstrei, são situa-
ções plenamente distintas.

Como denota-se, quando uma pes-
soa contrai casamento, o seu estado 
civil altera, transita de solteiro para 
casado, e consequentemente fica em 
termos jurídicos indisponível para 
contrair o segundo ou mais casamen-
tos, sob penal de incorrer responsa-
bilidade criminal pela pratica de tipo 
legal de crime de Bigamia, previsto 

e punível nos termos do art. 259 do 
Código Penal, enquanto, que contra-
riamente, as pessoas unidas de facto 
devidamente atestadas, o seu estado 
civil não altera, mantem-se solteiro, 
e consequentemente ainda disponí-
vel juridicamente para contrair ca-
samento como gozo e exercício do 
seu direito fundamental ao abrigo do 
art. 119 n˚. 2 e 3 da Constituição da 
República, e contraindo casamento, 
não incorre responsabilidade crimi-
nal pela pratica do tipo legal de cri-
me de Bigamia previsto e punível nos 
termos do art. 259 do Código Penal, 
porque a união de facto não constitui 
casamento.

Sendo assim, constitui violação dos 
direitos fundamentais de liberdade 
e de constituir família por via de ca-
samento, pois, estes direitos são de 
extrema importância e essência para 
a dignidade da pessoa humano e não 
se pode restringir ou retirar dos seus 
titulares-cidadão, a CRM, no seu art. 
199 n˚. 1 estabelece que, a família é 
o elemento fundamental e a base de 
toda sociedade. E como sabemos, o 
casamento constitui uma das fontes 
das relações jurídicas familiares com 
consagração constitucional, portan-
to, nos termos do n˚. 2 do art. 119 da 
CRM, estabelece que, o Estado reco-
nhece e protege, nos termos da lei, 
o casamento como instituição que 
garante a prossecução dos objecti-
vos da família. Porém, o casamento é 
reconhecido como a instituição que 
prossegue os objectivos da família, e 
nos termos do n˚. 3 do art. 119, esta-
belece que, no quadro do desenvol-
vimento de relações sociais assentes 
no respeito pela dignidade da pessoa 
humana, o Estado consagra o princí-
pio de que o casamento se basea no 

livre consentimento. Portanto, não 
se pode obrigar ou forçar as pessoas 
a manter-se numa relação, enquanto 
a sua vontade é de casar e constituir 
família com outra pessoa.

Ainda a CRM, nos termos do art.56 
n˚. 1 da CRM, estabelece que, os di-
reitos e liberdades individuais são 
diretamente aplicáveis, vinculam as 
entidades públicas e privadas, são 
garantidas pelo Estado e devem ser 
exercidos no quadro da Constitui-
ção e das leis. No seu n˚. 3 do mesmo 
artigo, estabelece que, a lei só pode 
limitar os direitos, liberdades e ga-
rantias nos casos expressamente 
previsto na Constituição. Portanto, 
a Constituição a nenhum momento 
restringe o direito à liberdade de es-
colha e de constituir família por via 
de casamento, muito pelo contrário, 
reconhece o casamento como sendo 

MOÇAMBIQUE, Constituição, Constituição da República de Moçambique, Es-
colar Editora, Maputo, 2018.

MOÇAMBIQUE, Lei nº 22/2019 de 11 de Dezembro, Lei da Família, Boletim 
da República, I série. 

MOÇAMBIQUE, Lei n.º 25/2019 de 26 de Dezembro, Código Penal, in Bole-
tim da República, I serie. 
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única instituição que garante a pros-
secução dos objetivos da família.

Contudo exposto, importa referir 
que o art. 32 al. d) da lei de família é 
inconstitucional, por inconformida-
de com a Constituição da República, 
e consequentemente a violação dos 
direitos fundamentais dos cidadãos. 
Reconheço a união de facto como 
sendo uma das formas de consti-
tuir família adoptadas no nosso pais 
pela tradição e cultura, e a sua im-
portância em nossa sociedade, mas 
não pode ser motivos de violação 
dos direitos fundamentais consa-
grados na Constituição da Republica 
lei suprema, sendo assim, com esta 
contradição, conforme o art. 2 n˚. 4 
da Constituição, prevalece a norma 
constitucional, ou seja, não pode 
constituir impedimento dirimente 
absoluto para contrair matrimónio.
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Promoção dos Direitos Humanos e Defesa dos 
vulneráveis na Constituição: a experiência da 
Defensoria Pública no Brasil  

Este breve artigo tem por objeti-
vo apresentar, de forma resumi-
da, o cenário constitucional de 

consolidação da Defensoria Pública 
no Brasil e trazer reflexões sobre 
como o fortalecimento de um órgão 
de promoção de direitos humanos, 
orientação e assistência jurídica aos 
necessitados é pressuposto para a 
consolidação do Estado Democráti-
co de Direito.

As linhas aqui escritas são conse-
quência da missão institucional rea-
lizada entre os dias 14 e 23 de junho 
deste ano em Moçambique. Naquela 
oportunidade, a Defensoria Pública 
da União contou com a fraterna re-
cepção de órgãos do sistema de justi-
ça moçambicano e logrou, a partir de 
várias reuniões e eventos, consolidar 
a parceria profícua com o Instituto 
do Patrocínio e da Assistência Jurídi-

ca da República de Moçambique.

Como consequência direta do estrei-
tamento dessa relação, foi celebrado 
o Memorando de Entendimento por 
meio do qual os órgãos subscreve-
ram o compromisso recíproco de 
“facilitar e promover a assistência ju-
rídica gratuita recíproca aos seus ci-
dadãos necessitados, o intercâmbio 
de informações sobre as experiên-
cias das Instituições de ambos os paí-
ses, divulgar actividades e projectos 
no âmbito de suas atribuições, bem 
como possibilitar a demonstração do 
funcionamento de sistema de geren-
ciamento de Processos de Assistên-
cia Jurídica da DPU”. 

Também é preciso fazer o registro do 
importantíssimo encontro da DPU 
com o Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária de Moçambique. Fomos 
recepcionados pela Diretora Dra. 
Elisa Samuel com bastante afabili-
dade e tivemos uma experiência ri-
quíssima de troca de conhecimento 
entre a DPU e aquele que é o princi-
pal centro de formação de novos ju-
ristas na República de Moçambique. 
Digno de nota, portanto, a relevância 
desses órgãos no sistema de justiça 
moçambicano e, a partir desse profí-
cuo diálogo, comprometemo-nos em 
compartilhar por meio dessas linhas 
a experiência brasileira no fortale-
cimento dos direitos humanos e da 
defesa das pessoas e grupos necessi-
tados no país.

Em primeiro lugar, é preciso destacar 
que o vértice da Constituição Fede-
ral brasileira é a dignidade da pessoa 
humana, como princípio fundante e 
norma de espraiamento pelo plexo 
de princípios e regras que compõem 
o ordenamento nacional.  Nesse 
sentido, Flávia Piovesan aponta a 
dignidade da pessoa humana como 
“princípio matriz da Constituição, 
imprimindo-lhe unidade de sentido, 
condicionando a interpretação das 
suas normas (...)” 3.

A cidadania e a dignidade da pessoa 
humana são fundamentos do Estado 
Democrático de Direito (artigo 1º, II 
e III, da Constituição Federal). A Car-
ta Magna de 1988 estabelece como 
objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária; 
o desenvolvimento nacional; a erra-
dicação da pobreza e da marginali-
zação; a redução das desigualdades 
sociais e regionais; e a promoção do 
bem de todos, sem qualquer forma 
de discriminação (art. 3º, CRFB). 

A igualdade de acesso à justiça e aos 
direitos fundamentais também está 
encapsulada no texto constitucional. 
O artigo 5º reconhece que todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se 
a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à segurança e à proprie-
dade, dentre outros termos, pela 
inafastabilidade do controle jurisdi-
cional no caso de lesão ou ameaça a 

  1Defensor Público Federal. Mestre em Direito e Justiça Social. Secretário-Geral de Articu-
lação Institucional na Defensoria Pública da União.

  2Defensor Público Federal. Mestre em Direito Público. Diretor-Geral da Escola Nacional 
da Defensoria Pública da União.

3PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4ª Ed., São 
Paulo: Max Limonad, 2000, p. 54. 

Gabriel Saad Travassos1 César de Oliveira Gomes 2
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direito (art. 5º, XXXV, CRFB). O arti-
go 5º, LXXIV, da Constituição Fede-
ral, determina que o Estado preste 
assistência jurídica integral e gratui-
ta aos que comprovarem insuficiên-
cia de recursos.

Os direitos e garantias fundamen-
tais se revelam, assim, cláusulas pé-
treas constitucionais (art. 60, §4º, IV, 
CRFB) com aplicação imediata (art. 
5º, §1º, CRFB). Nesse contexto, a ga-
rantia de acesso à justiça às pessoas 
e aos grupos hipossuficientes é obri-
gação vinculante do Estado brasilei-
ro e direito subjetivo do ser humano 
na ordem jurídica nacional. A assis-
tência jurídica integral e gratuita é, 
então, instrumento estruturante dos 
direitos fundamentais. 

No paradigma dos direitos humanos 
do pós-guerra, o acesso à justiça se 
configura como a porta de entrada 
desses direitos, naquilo que Hannah 
Arendt sintetizou como o “direito a 
ter direitos”4. A partir dessa ótica, 
Diogo Esteves e Franklyn Roger as-
severam que o direito de acesso à 
justiça integra o mínimo existencial 

de cada indivíduo, constituindo ele-
mento indispensável para a vida hu-
mana digna5.

Cléber Francisco Alves pontua que 
o direito de acesso à justiça, espe-
cialmente a assistência judiciária 
gratuita para os necessitados, se 
traduz num direito de caráter pri-
mordialmente civil indispensável ao 
exercício pleno da prerrogativa fun-
damental da liberdade humana e do 
respeito à igualdade jurídica de to-
dos os cidadãos6.

O Estado brasileiro, assim como a 
maioria dos países na América Lati-
na, adotou o modelo público de as-
sistência jurídica aos grupos vulne-
ráveis, conhecido como salaried staff 
model, no qual os defensores/as são 
remunerados/as pelos cofres públi-
cos, trabalhando em regime de dedi-
cação exclusiva7.

Corroborando essa constatação, o 
estudo do UNODC (Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Cri-
me) e do PNUD (Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimen-

to) sobre a assistência jurídica global 
demonstrou que, a partir dos anos 
1980, o sistema de defensores públi-
cos se estabeleceu na América Latina 
e atualmente é prevalente o modelo 
de profissionais remunerados pelos 
cofres do Estado8.

Na Constituição brasileira, o ins-
trumento eleito para a garantia de 
acesso à justiça aos necessitados foi 
a Defensoria Pública, prevista no ar-
tigo 134 como instituição permanen-
te, essencial à função jurisdicional do 
Estado. Como expressão e instru-
mento do regime democrático, cabe 
à Defensoria a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a 
defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais 
e coletivo, de forma integral e gratui-
ta, aos necessitados. 

Sobre essa missão constitucional-
mente atribuída, o Supremo Tribu-
nal Federal já destacou “a essencia-
lidade da Defensoria Pública como 
instrumento de concretização dos 
direitos e das liberdades de que tam-
bém são titulares as pessoas caren-
tes e necessitadas” (AI 598.212 ED/
PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 
23.04.2014).

O conceito de “necessitado” não se 
exaure nos limites da necessidade 
econômica. Ada Pellegrini Grinover 
leciona, com base na teoria de Mau-
ro Cappelletti, que são igualmente 
necessitados as pessoas e grupos 
sociais que, do ponto de vista orga-

nizacional, são socialmente vulnerá-
veis . Essa vulnerabilidade decorre 
de uma série de circunstâncias que 
transcendem o aspecto meramente 
financeiro, alcançando grupos histo-
ricamente excluídos e com barreiras 
culturais e sociais para o acesso a di-
reitos fundamentais.

Portanto, quando tratamos do reco-
nhecimento constitucional do órgão 
responsável pela defesa dos grupos 
necessitados, tratamos da própria 
formação do Estado de Democrático 
de Direito. Não por outro motivo o 
constituinte erigiu a Defensoria Pú-
blica como “expressão e instrumento 
do regime democrático” (art. 134). 
Em uma sociedade marcada por de-
sigualdades estruturais, é funda-
mental que as pessoas necessitadas, 
que compõem a maioria da popula-
ção, tenham igual direito de acesso 
à justiça. De outra maneira, não será 
possível corrigir situações institucio-
nais e estruturais que reverberam 
processos históricos de exclusão e 
opressão cultural, racial, de gênero, 
de classe, entre outras formas de dis-
criminação que marcaram o Estado 
brasileiro. 

Em nossa missão a Moçambique, 
pudemos constatar que o Instituto 
de Patrocínio e Assistência Jurídica 
está ainda vinculado ao Ministério 
da Justiça, órgão do poder executivo 
federal. Noutro vértice, o Ministério 
Público também defende os interes-
ses do Estado junto aos tribunais (art. 
179, da Constituição Moçambicana). 

 4ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. Das Letras, 1989, p. 330.
 5ROGER, Franklyn; ESTEVES, Diogo. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2ª ed., 
Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 03.
6ALVES, Cléber Francisco. A estruturação dos serviços de assistência jurídica nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil e sua contribuição para garantir a igualdade de todos no Aces-
so à Justiça. Tese de doutorado. Orientador: José Ribas Vieira. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 
Departamento de Direito, 2005, p. 58. 
7ALVES, Cléber Francisco. A estruturação dos serviços de assistência jurídica nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil e sua contribuição para garantir a igualdade de todos no 
Acesso à Justiça. Tese de doutorado. Orientador: José Ribas Vieira. Rio de Janeiro: PUC-
-Rio, Departamento de Direito, 2005, p. 69.

8ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. UNODC. Global Study on Legal Aid. Global 
Report. Viena: 2016, p. 28. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/justice-and-
-prison-reform/LegalAid/Global-Study-on-Legal-Aid_Report01.pdf.
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Desse modo, como garantir a inde-
pendência funcional e a liberdade 
de atuação em favor da população 
quando, por exemplo, ações ou omis-
sões do Estado violam direitos hu-
manos? Imaginemos, por hipótese, a 
situação de uma comunidade pobre 
que não tenha acesso a vagas em cre-
ches e escolas para seus filhos. Sabe-
mos que a Constituição de Moçambi-
que prevê que “a educação constitui 
direito e dever de cada cidadão” (art. 
92). Como exigir tais direitos em face 
do Estado se os órgãos responsáveis 
pela tutela coletiva ou estão sem au-
tonomia vinculados ao Estado (IPAJ) 
ou são responsáveis pela sua defesa 
em juízo (Ministério Público)?

Essa reflexão é importante e, até 
hoje, circunda o processo democrá-
tico brasileiro. Entendemos, no caso 
do Brasil, que é dever do Estado ga-
rantir a autonomia constitucional e 
a independência funcional a órgãos 
que possam, perante o sistema na-
cional e internacional, realizar a de-
fesa individual ou coletiva das pes-
soas e grupos necessitados. Esse é 
um mecanismo de controle eficiente 
dos atos administrativos e a certeza 
de que os direitos humanos serão 
protegidos e reparados independen-
temente de qualquer condição da ví-
tima ou do agente violador. 

Releva notar que o artigo 66 da Cons-
tituição da República de Moçambi-
que prescreve que “todos os cida-

dãos são iguais perante a lei, gozam 
dos mesmos direitos e estão sujeitos 
aos mesmos deveres, independente-
mente da cor, raça, sexo, origem ét-
nica, lugar de nascimento, religião, 
grau de instrução, posição social, 
estado civil dos pais ou profissão”. 
Somente o povo e as autoridades 
moçambicanas detêm a propriedade 
para definir o melhor para a estrutu-
ração do sistema de justiça em seu 
país. De nossa parte, a contribuição 
que podemos dar é que a experiência 
brasileira de garantir a autonomia 
da Defensoria Pública como órgão 
de promoção dos direitos humanos, 
com autonomia e independência 
funcional, expressão e instrumento 
do regime democrático, responsável 
pela defesa em todos os graus das 
pessoas e grupos necessitados, sig-
nificou para nosso país um amadu-
recimento institucional fundamental 
no enfrentamento a discriminações 
estruturais e na defesa das pessoas 
necessitadas em face de atos de vio-
lação de direitos humanos.

Esperamos que essas breves linhas 
possam ser lidas com a mesma afe-
tuosidade com que fomos recebidos 
e contribuam para a reflexão e cons-
trução coletiva. Do mesmo modo, 
temos certeza de que a experiência 
de luta e da democracia em Moçam-
bique contribui para o aprendizado 
contínuo dos órgãos do sistema de 
justiça no Brasil.
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Colectâneas 
de legislação 

Em 2004, frequentei, no CFJJ, o 
IV Curso de Formação Inicial 
para Ingresso na Carreira de 

Magistrado Judicial e do Ministério 
Público. Foi muito antes do desenvol-
vimento tecnológico em que hoje nos 
situamos. Se a doutrina, maioritaria-
mente estrangeira, era difícil de locali-
zar, o quadro agudizava-se com a legis-
lação interna. Não só dispersa e rara, 
como apresentava-se desactualizada. 
Não era incomum, nos actos pro-
cessuais, a citação de legislação re-
vogada por um qualquer pleiteante. 
O Conselheiro João Carlos Trinda-
de, então Director do CFJJ, orientou 
aos seus colaboradores o trabalho 
primário de identificarem a principal 
legislação por área temática e, nes-
se interim, tirarem cópia dos BR's e 
disponibilizarem para todos os for-
mandos. Essas colectâneas imediata-
mente tornaram-se muito relevantes 
porque agregavam num único cader-
no a principal legislação de interesse. 
Foi assim que muitos juizes e pro-
curadores da lavra mais velha se 
formaram. As colectâneas, mais 
não eram do que a reprodução sis-
tematizada dos bolentins da repú-
blica em formato A4 e disponibili-
zadas para as equipas de formação. 
Nos anos seguintes, em parceria com a 
Editora Kapicua, foi possível transfor-
mar em livro essas colectâneas. Dei-
xava-se de usar os mastodontes A4 
que se convertiam para algo facilmen-
te transportável. Foi nessa altura que 
as colectâneas saíram dos muros do 
CFJJ e passaram a ser acessíveis para 
quem, no geral, exercia advocacia ou 
qualquer outra área jurídica, mas, foi, 

Carlos Pedro Mondlane

Juiz de Direito

sobretudo, ao nível das universidades 
onde a partilha entre os estudantes e 
docentes maior utilidade deu e tem 
estado a dar a esses instrumentos. 
Hoje, há quem questiona o mé-
rito dessas colectâneas. Trata-
-se, dizem os críticos, de me-
ras leis arrumadas sem critério 
algum e, por isso, algo a se desprezar. 
Ledo engano. Quem assim 
se refere está equivocado. 
Para começar o processo de elabo-
ração de uma colectânea não pas-
sa por mera junção acrítica de le-
gislação. Há que estabelecer uma 
sistematização temática e, den-
tro dela, por assuntos para se per-
mitir ajuntar num único caderno 
toda a legislação de interesse por área 
temática. Podemos exemplificar com 
uma das mais bem conseguidas colec-
tâneas lançada pelo meu amigo, o Pro-
fessor Carlos Serra, a Colectânea de 
Direito do Ambiente. Nela temos uma 
organização que atende i) a LEI DO 
AMBIENTE E RESPECTIVA REGU-
LAMENTAÇÃO onde são elencados a 
lei do ambiente, o decreto que apro-
va o Regulamento sobre a Gestão de 
Resíduos Bio-médicos, o decreto que 
aprova o Regulamento sobre Padrões 
de Qualidade Ambiental e de Emissão 
de Afluentes, o decreto que aprova o 
Regulamento para a Prevenção da Po-
luição e Protecção do Ambiente Mari-
nho e Costeiro e muito outro material 
relevante nesse domínio; ii) LEGISLA-
ÇÃO SOBRE A CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE que elenca, entre 
outros, a Lei de Protecção, Conser-
vação e Uso Sustentável da Diversi-
dade Biológica, o regulamento dessa 

Lei, o Regulamento de Caça, o Regu-
lamento Sobre o Comércio Interna-
cional das Espécies de Fauna e Flora 
Silvestres Ameaçadas de Extinção,o 
Regulamento de Protecção, Conser-
vação e Uso Sustentável da Avifauna, 
o decreto que aprova as taxas devidas 
pela exploração dos recursos faunís-
ticos e pela emissão das licenças de 
caça e da carteira de caçador guia; iii) 
LEGISLAÇÃO SOBRE O MAR que 
contém a Lei do Mar, o Regulamento 
que Estabelece o Regime Jurídico de 
Utilização do Espaço Marítimo Na-
cional, o Regulamento de Gestão da 
Zona Costeira e das Praias, o Regula-
mento da Pesca Marítima e outros; iv) 
LEGISLAÇÃO DAS ÁGUAS apresen-
tando a Lei de Águas, o Regulamento 
de Licenças e Concessões de Águas, 
o Regulamento de Pesquisa e Explo-
ração de Águas Subterrâneas, o Re-
gulamento do Uso e Aproveitamento 
de Albufeiras e Lagos, o Regulamento 
sobre os Diques de Protecção con-
tra Cheias e Inundações e outros; v) 
LEGISLAÇÃO DE MINAS contém a 
Lei de Minas, o seu Regulamento, o 
Regulamento Ambiental para a Ac-
tividade Mineira, entre outras leis; 
vi) LEGISLAÇÃO DE PETRÓLEOS, 
aporta a Lei de Petróleos, o Regula-
mento das Operações Petrolíferas, 
o Regulamento de Licenciamento de 
Infraestruturas Petrolíferas e o Re-
gulamento Ambiental para as Ope-
rações Petrolífera; vii)LEGISLAÇÃO 
DO TURISMO com a Lei do Turis-
mo e o Regulamento do Ecoturismo. 
Como se vê, a identificação, sistema-
tização, digitação, correcção e arru-
mação dessa legislação extensa há-de 
demandar do autor muita energia. 
O autor faz uma compilação de leis 
no sentido de oferecer praticidade 
aos operadores jurídicos porquan-
to tudo o que qualquer um necessi-
te para efeitos de consulta, em dada 
área, está presente num único mate-
rial, sendo essa a sua principal van-
tagem. O livro também é útil porque 
oferece organização. Não se trata de 
um agrupamento aleatório de leis. 

Estes livros são compilados por pro-
jectos, ou seja, reúnem algumas leis 
específicas por tema. Isso porque 
não é possível reunir todas as leis 
vigentes em Moçambique num úni-
co volume. Então, as editoras jun-
tam especialistas para organizá-las. 
A colectânea será o companheiro 
do jurista, desde a fase de estudan-
te em toda a sua trajectória na facul-
dade e, posteriormente, na carreira. 
Quem vai consultar a colectâ-
nea tem a segurança de que, ao 
menos, as principais leis para o 
seu objectivo estarão disponí-
veis, sistematizadas e actualizadas.  
Ademais, a sua importância cres-
ce com o avanço formativo, so-
bretudo no ingresso profissional. 
Conforme o conhecimento das leis 
fica mais profundo, e com menos 
foco na argumentação, teoria ge-
ral e afins, o uso é mais frequen-
te nos estágios e práticas jurídicas. 
No Brasil, as colectâneas são conhe-
cidas como 'Vade mecum', constituin-
do, de forma geral, uma denominação 
para qualquer livro de referência de 
uso muito frequente e que instrui o 
leitor a fazer determinadas tarefas. 
A expressão origina-se do latim, sig-
nificando 'vade' o mesmo que 'vamos' 
e  'mecum' comigo ou juntos. Signifi-
ca, especificamente, 'vamos juntos'. 
Em inglês, 'handbook' ou 'pocket refe-
rence' que, por sua vez, também pode 
ser traduzido como 'manual' ou 'guia'. 
Em países da lusofonia, são diversos os 
modelos de colectâneas que o mercado 
disponibiliza em temas que vão de LE-
GISLAÇÃO DE TRABALHO, FAMÍLIA, 
PENAL, PROCESSO CIVIL E OUTRAS. 
Há muito mérito para quem se 
dedica a elaborar uma colectâ-
nea. A actualização e sistematiza-
ção das leis facilita grandemente 
a vida estudantil e/ou profissional 
do jurista e qualquer interessado. 
Justifica-se, sim, a pompa e circuns-
tância na sua disponibilizaçâo pública.
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• 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.

Decreto nº 28/2022, de 9 de Junho: Aprova o Regulamento do Estatuto Geral 
dos Funcionários e Agentes do Estado, abreviadamente designado por REG-
FAE e revoga o Decreto nº 5/2018, de 26 de Fevereiro.

Decreto nº 29/2022, de 9 de Maio: Aprova os procedimentos a adoptar para 
o enquadramento dos servidores públicos, dos titulares ou membros de órgão 
público e dos titulares e membros dos órgãos da Administração da Justiça, na 
Tabela Salarial Única.

Decreto nº 14/2022, de 20 de Abril: declara Emergência de Saúde Pública, no con-
texto das medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19.

Decreto nº 5/2022, de 2 de Março: Aprova as Normas de Organização e Fun-
cionamento dos Serviços de Apoio do Tribunal Supremo, Tribunais Superiores 
de Recurso, Tribunais Judiciais de Província e de Distrito, Tribunais de Traba-
lho, Tribunais de Policia e Tribunais de Menores.

Decreto nº 6/2022, de 2 de Março: Aprova as Normas de Organização e Fun-
cionamento dos Serviços de Apoio dos Tribunais Fiscais Provinciais e da Cidade 
de Maputo.

Decreto nº 2/2022, de 19 de Janeiro: Revê as medidas para a contenção da pro-
pagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a situação de Calamidade 
Pública aprovadas pelo Decreto nº 94/2021, de 20 de Dezembro.

Diploma Ministerial nº 65/2022, de 15 de Junho: Actualiza as taxas relativas 
à tramitação dos títulos mineiros e autorizações, estabelecidas no anexo 9, do 
Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, que aprova o regulamento da Lei de 
Minas e revoga as taxas estabelecida no anexo 9 do Decreto nº 31/2015, de 31 
de Dezembro.

Diploma Ministerial nº 64/2022, de 14 de Junho: Aprova o Quadro de Pessoal 
da Universidade Pedagógica de Maputo.

Despacho de 06/04/2022: Cria a 4ª Secção no Tribunal Superior de Recurso da 
Beira e sua especialização em matéria criminal.

Legislação:

Documentação em destaque

Despacho de 16/09/20220: Define as portas de entradas oficiais de medicamentos, 
vacinas, produtos biológicos e de saúde para uso humano no país.

Jurisprudência:

Acórdão n.º 01/CC/2022, de 14 de Janeiro: O Conselho Constitucional delibera:

a) declarar inconstitucionais as normas contidas no n.º 2 do artigo 26 e nos n.os 1 e 
2 do artigo 27, ambos da Lei n.º 23/2007, Lei do Trabalho, publicada no Boletim da 
República, I Série, número 31, de 1 de Agosto;

b) não declarar inconstitucionais as normas vertidas nos n.os 2 e 3 do artigo 23, e 
no n.º 1 do artigo 26, ambos da Lei n.º 23/2007, Lei do Trabalho, publicada no Bole-
tim da República, I Série, número 31, de 1 de Agosto;

c) não declarar inconstitucionais as normas contidas no artigo 1 do Decreto n.º 
68/2017, publicado no Boletim da República, I Série, número 188, de 1 de Dezem-
bro, que aprova a Lista dos Trabalhos considerados Perigosos para as Crianças.

Em relação à alínea a) os efeitos de declaração de inconstitucionalidade produzem-
-se a partir da data da publicação do presente acórdão, sendo inalteráveis, quer os 
contratos já celebrados por tempo determinado, incluindo as respectivas renova-
ções, quer os contratos celebrados por tempo indeterminado, com menores de 15 
anos. Relator: Albano Macie. 

Acórdão n.º 55/2021, de 11 de Maio: Deliberam os Juízes Conselheiros da Secção 
do Contencioso Administrativo declarar nulo o Acórdão n.º 71/TACM/2019 – CA, 
de 11 de Dezembro, prolatado pelo Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo, 
por falta de citação da parte, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 201 do CPC, 
aplicável ex vi do artigo 2 da LPPAC.

Relator: David Zefanias Sibambo.

Acórdão do Tribunal Supremo de 30 de Maio de 2019: Acordam os Juízes Conse-
lheiros em Conferencia na Secção Laboral do Tribunal Supremo em não conhecer 
do recurso interposto. Relator: Augusto Abudo da Silva Hunguane.

Acórdão do Tribunal Supremo de 29 de Março de 2022: Tribunal Supremo, N.º 
148/2018. Relator: Dr. Luís António Mondlane.

Acórdão do Tribunal Supremo de 24 de Março de 2022: Tribunal Supremo (Câmara 
Criminal), N.º 163/2019. Relator: Dr. Rafael Sebastião.
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Julho

Agosto

Joaquim Miguel castigo Fumo

Alberto Chapala

01

09

05

16

Stélio Simão Guambe

Celeste Mário Parruque

17

25

Emidio Raul Machaieie

Aminosse Carlos Langa

18 Zulficar Momad Ramã

20 Emídio Raú Machaieie
24 Fernando Martins Meneses Manhiça

25 Quitéria Olimpio Nhagumbe

Felicitações aos aniversariantes da familia CFJJ

Setembro

Cecília Francisco Vilanculos09

10 Lúcia Jorge Madimane Esmael

14 Felicidade Fernando Chique

16 Dália Virgínia Bernardo Mazive

20 Margarida Flávia Chaisse

20 Rosalina Alberto Daniel Cossa

25
27

Aida Xavier Tsenane
Stela Orlando Nicamua

Junho

Outubro

Novembro

Carmino Augusto Machavane04

07 Celia da Graca Aurora Chilovano Garracho

13 Lília Tomás Maumane

16 Vanilo Lúzio Pereira Cardoso

27 Afonso Fernando Mandlate

20 Rosalina Alberto Daniel Cossa

25
27

Aida Xavier Tsenane
Stela Orlando Nicamua

Dezembro 25 Natercia Horácio Buque
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