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Editorial
Caro leitor,
No quadro da propalada “nova normalidade”, em antítese à antiga conjuntura
precedente à COVID-19, o CFJJ continuou o seu processo de metamorfoses
desde última publicação até ao presente número, visando se ajustar à nova ordem mundial e, neste sentido, algumas acções inovadoras foram realizadas no
hiato de tempo transcorrido, sendo de destacar no que à formação diz respeito,
o ciclo de seminários formativos em matéria de Direitos Humanos aplicados à
Justiça Criminal realizados no formato Webinar (seminários online), que marca o
início de uma nova era da formação digital, precoce, na medida em que surge da
necessidade de resposta às vicissitudes da Covid-19.
Da última publicação até ao presente número, outro destaque no domínio da formação vai para a validação do Currículo e Manual de formação em matérias de
Penas Alternativas à Pena de Prisão, matérias que passam a integrar as matrizes curriculares de vários cursos ministrados pelo CFJJ, mormente os cursos de
formação de magistrados, defensores públicos e oficiais de justiça; a capacitação
inédita de oficias do SERNIC1 em matéria de Investigação Criminal nos Crimes
de Tráfico de Drogas e Criminalidade Económico-financeira completa o lote de
destaques das acções de formação levadas a cabo no período que a presente publicação cobre.
No domínio da cooperação, o CFJJ esteve particularmente activo nesta fase,
tendo assinado o Memorando com o Ministério da Terra e Ambiente, de que se
espera venha a garantir uma maior participação dos cidadãos no Processo de
Auscultação Pública sobre a Revisão da Política Nacional de Terras, lançado recentemente por Sua Excelência o Presidente da República. Ainda neste domínio,
mas no contexto internacional, o CFJJ participou de reuniões virtuais preparatórias do Seminário de Maputo, previsto para Setembro próximo, sobre governação, formação, integridade e cooperação na justiça, onde se pretende discutir,
aprofundar e engajar soluções conjuntas para o lançamento de uma plataforma
digital de comunicação e formação, de cariz colaborativo, que integre diversos
organismos da justiça da comunidade lusófona no âmbito do PACED2 .
Na rubrica de reflexão jurídica e judiciária, este número dedica especial atenção
a temáticas sobre direitos humanos das mulheres vítimas de violência doméstica, numa altura em que a sociedade moçambicana vê-se confrontada com alguns
casos, os mais mediáticos quiçá os conhecidos por “caso Josina Machel” e “caso
de gravidezes de Matalana”, reacendendo debates sobre a vulnerabilidade da
mulher, no que tange à protecção social e judiciária. Como forma de contribuir
para a defesa e promoção dos direitos de todas as mulheres e raparigas vítimas
de quaisquer formas de violência e opressão, o presente número desafiou operadores judiciários que lidam com esta temática para, com as suas análises e opiniões, reflectirem sobre as melhores práticas judiciárias relativas à prevenção e
combate contra de violência baseada no género que atentem contra a integridade da mulher e da rapariga.
Reiteramos o convite a toda comunidade jurídica, académica e à sociedade civil
para participarem nas reflexões que temos promovido, enviando artigos de opinião, sugestões e comentários que possam contribuir para alimentar e aperfeiçoar esta revista, ao endereço electrónico ddic@cfjj.gov.mz, conforme as regras
disponíveis na Página Web www.cfjj.gov.mz relativas à publicação de artigos.
Boa leitura e até ao próximo número.
1
2
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POR OCASIÃO DO DIA DA FUNÇÃO PÚBLICA,
CFJJ PREMEIA FUNCIONÁRIOS COM MELHOR
DESEMPENHO (RELATIVO) EM 2019

C

elebrou-se no dia 23 de Junho o Dia Internacional da Função Pública, efeméride que
neste ano foi comemorada sob o lema “Acção Hoje, Impacto Amanhã: Inovando e Transformando as Instituições e os Serviços Públicos para o
Alcance dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável”. Inserido neste programa, realizou-se, no
CFJJ, no dia 25 de Junho, uma cerimónia alusiva à
comemoração desta data, que foi presidida por Sua
Excelência a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Mateus Kida.

ao CFJJ, foram premiados os funcionários Alberto
Chapala, Ana Olga Domingos Fabião, Stelio Simeão
Guambe, Dália Virgínia Bernardo Mazive, Fernando Martins Meneses Manhiça, Quitéria Olímpio
Nhagumbe, Rogéria Ester Ombe e Rosalina Alberto Daniel Cossa; o Wòkolola se associa à Direcção
do CFJJ, esta última de forma reiterada, para endereçar os merecidos parabéns aos premiados!

Na ocasião, dirigindo-se aos presentes, Helena
Kida exortou aos premiados e funcionários em geral a reflectirem sobre o papel e a contribuição de
Como tem sido apanágio na administração pública cada um como servidor público para a melhoria,
ao longo dos últimos anos, a data foi pretexto para através do desempenho individual, das condições
premiar os funcionários que obtiveram melhores de vida das populações no que concerne ao increclassificações relativas na avaliação de desempe- mento da provisão de serviços básicos de justiça,
nho do último ano, de forma representativa, não como o acesso aos documentos, à assistência jurísó os do CFJJ como também os de outras institui- dica e judiciária, à reabilitação e reinserção social
ções subordinadas e tuteladas pelo MJCR, respon- dos condenados, entre outros.
sável pela organização do evento. Relativamente
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OPERADORES JUDICIÁRIOS
FILIMÃO SUAZI DESAFIA
EXPANSÃO DO CFJJ E

I

nserido no programa de visitas às unidades orgânicas e instituições tuteladas e subordinadas do
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos, o Vice-Ministro da Justiça, Filimão Joaquim Suazi, escalou o CFJJ, no dia 15 de Maio de
2020, com o propósito de conhecer as suas instalações e inteirar-se das condições de trabalho, além
de reunir-se com o Colectivo de Direcção e auscultar os funcionários desta instituição de formação
técnico profissional ao serviço do sector da Administração da Justiça.

UNIFIORMIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS DE
RECRUTAMENTO E SELECÇÃO

Após se inteirar do trabalho desenvolvido pela instituição, no âmbito da formação e da pesquisa, de-
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safiou o CFJJ a expandir as suas actividades para as
províncias, através da criação de delegações regionais primeiramente, e quiçá, mais tarde, provinciais,
com o fito de alargar o acesso à formação, sobretudo contínua, de todos os operadores judiciais que
actuam nos distritos, melhorando a qualidade na
prestação dos serviços de justiça fora dos principais centros urbanos do país.

nais, incluindo aqueles que actualmente são feitos
internamente pelas diferentes instituições do Sistema de Administração da Justiça (SAJ), como são
os Casos dos processos de recrutamento e selecção para o ingresso às carreiras das magistraturas
Administrativa, Fiscal e Aduaneira, Conservadores
e Notários, Oficiais de Justiça e Defensores Públicos do IPAJ.

A disparidade de critérios no recrutamento e selecção dos diversos profissionais do sector, entre
magistrados para as magistraturas Comum e Administrativa, defensores públicos e conservadores
e notários, gera desequilíbrio de qualidade na prestação destes profissionais no exercício das suas
funções, colocando em causa, inclusive, o princípio
democrático que deve nortear processos públicos
desta natureza. Destrate, Suazi espera que no âmbito da reforma dos diversos instrumentos orgânicos em curso o CFJJ uniformize e lidere o processo
de recrutamento e selecção de todos os profissio-

A necessidade de desenvolver estratégias na área
de pesquisa e o aprimoramento da qualidade na comunicação dos resultados dos estudos realizados,
tendo em consideração a realização de pesquisas
que auxiliem na reforma legal que tenham impacto na sociedade e liderem o debate público jurídico, bem ainda, a reforma do quadro legal e, consequentemente, o reforço de recursos materiais e
humanos, configuram, no entender do CFJJ, à par
dos desafios apontados pelo Vice-Ministro, outros
revés com que a instituição se debate a curto e médio prazos.
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Seminário
formativo
sobre
direitos
humanos
aplicados à
justiça
criminal

E

m parceria com a Research For Mozambique
(REFORMAR) e a Africa Criminal Justice Reform (ACJR) o CFJJ realizou um ciclo de 3
seminários formativos no formato Webinar, em matérias de Direitos Humanos aplicados à Justiça Criminal, entre os meses de Julho e Agosto de 2020,
nos quais participaram juízes, procuradores, advogados, defensores públicos, polícias, agentes penitenciários, assistentes sociais, docentes universitários e sociedade civil que actuam na Província
de Sofala, com o objectivo central de compreender,
reflectir e discutir a situação da prisão preventiva
nesta região, sensibilizando os vários intervenientes sobre os seus impactos na vida do recluso, tanto
nos aspectos sociais quanto nos económicos.

Moçambique; o impacto do Acórdão 4/CC/2013;
o Quadro conceptual da Polícia democrática; o
impacto socioeconómico da prisão preventiva em
Zâmbia, Quénia e Moçambique; o impacto Socioeconómico da Prisão Preventiva em Moçambique; o
Quadro legal nacional e internacional sobre Crianças em Conflito com a Lei e socializados os resultados das pesquisas mais recentes sobre Crianças
em Conflito com a Lei no País.
Neste ciclo de seminários online foi discutida a relação da Polícia com as instituições da justiça e com
a sociedade civil; a situação da prisão preventiva;
bem como a situação da Criança em Conflito com a
Lei na Província de Sofala.

Neste ciclo de Webinares, foram apresentadas temáticas sobre o Quadro legal das detenções em
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S

ubvencionado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do Projecto Reforço do Acesso à Justiça e
Promoção e Protecção dos Direitos Humanos em Moçambique 2018-2021, chancelado pelo Ministério
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
o Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ)
iniciou, em 2019, o processo de revisão curricular
visando a integração de Penas Alternativas à Pena
de Prisão nos seus curricula, com o apoio do PNUD.

MATÉRIAS DE PENAS
ALTERNATIVAS À PENA
DE PRISÃO
VALIDADO O
MANUAL E

Deste trabalho, resultou a elaboração de dois produtos, designadamente, o Plano Curricular do Curso de Penas Alternativas à Pena de Prisão (PAPP) e
o respectivo Manual de formação, que vão auxiliar
as acções de formação dos beneficiários, mormente magistrados, agentes penitenciários e defensores públicos, documentos que foram discutidos e
validados durante o evento semi-presencial denominado “Workshop integrado de Validação e Capacitação de Formadores em matérias relativas
à Penas Alternativas à Pena de Prisão”, que visava

CURRÍCULO DE
FORMAÇÃO DE
OPERADORES
JUDICIÁRIOS
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socializar as abordagens técnicas e metodológicas
para o uso dos referidos produtos, de modo a ampliar os índices de aplicação das penas alternativas
à pena de prisão (PAPP’s) em Moçambique.

o Serviço Nacional Penitenciário (SERNAP), e representantes de instituições de ensino profissional
públicas, designadamente a Faculdade de Direito
da Universidade Eduardo Mondlane (FD-UEM), a
O evento realizou-se no dia 18 de Junho de 2020, Academia de Ciências Policiais (ACIPOL), a Escola
cuja cerimónia de abertura contou com participa- de Formação de Sargentos da Polícia (ESAPOL), a
ção de Habiba Rodolfo, Chefe da Unidade de Go- Escola Prática da Polícia de Matalana (EPP Matalavernação e Coesão Social do PNUD, Directora do na) e Escola Prática Penitenciária de Lhembe (EPP
CFJJ e mandatários de diversas instituições, entre Lhembe) e formadores do CFJJ, além de Agências
as quais o Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral das Nações Unidas, o PNUD e a Agência das Nada República, os Conselhos Superiores das Magis- ções Unidas contra Droga e Crime (UNODC).
traturas, o MJCR, o Ministério do Interior (MINT),
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TRÁFICO DE DROGAS
CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA

OFICIAIS DO SERNIC
CAPACITADOS EM
MATÉRIAS DE
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL

E

m parceria com a Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA), através do Departamento do Estado Americano contra a Droga
(DEA), o CFJJ realizou o I Curso de Capacitação
em matéria de Investigação Criminal nos Crimes
de Tráfico de Drogas e Criminalidade Económico-financeira, entre os dias 22 a 24 de Junho de
2020, tendo como beneficiários 10 (7 homens e 3
mulheres) Sub-inspectores do Serviço Nacional de
Investigação Criminal (SERNIC), afectos na Cidade
e Província de Maputo.
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Contactos de algumas instituições relacionadas

Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais
e Religiosos
Av. Vladimir Lenine, n° 33,
Telefone: 21490940,21497283
Fax: 21487853, 21494264
email: mjcr@mjcrr.gov.mz,
Cidade de Maputo

Procuradoria Geral da República
Av. Vladimir Lenine, n° 121,
Telefone: 821304307, 843900768,
email: pgr@pgr.gov.mz, www.pgr.gov.mz
Cidade de Maputo
Linha verde: 800315315; 823347; 843347, 863347000

Gabinete Central de Combate à Corrupção

Tribunal Supremo

Av. 10 de Novembro, n° 293,
Telefone: 823033074, 843901174; Fax 21310693
Cidade de Maputo

Av. Vladimir Lenine, n° 33,
Telefone: 21323306
www.ts.gov.mz,
Cidade de Maputo

Conselho Superior da Magistratura Judicial
Av. Julius Nyerere, nº 15,
Telefone: 21494870/5; Fax 21497869
Cidade de Maputo
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REUNIÃO TÉCNICA

o âmbito do projecto de desenvolvimento de material e facilitação da formação de
magistrados, funcionários do MJCR (IPAJ e
Direcção Nacional de Direitos Humanos) e membros da Comissão Nacional de Direitos Humanos
em matérias de direitos humanos, HIV/sida e população chave, aprovado pelo Conselho Nacional de
Combate ao Sida (CNCS), entidade subvencionada
pelo Fundo Global e implementado pelo CFJJ, realizou-se no dia 18 de Maio de 2020 no CFJJ uma
reunião de apresentação, discussão e harmonização da metodologia de ensino e aprendizagem para
elaboração de manual de formação nas matérias
referidas. Participaram no encontro o Assessor do
CNCS, Dr. Custódio Duma, a Directora do CFJJ, representantes do MINT, da ACIPOL, da ESAPOL, do
SERNAP e da EPP Matalana.

PARA HARMONIZAÇÃO
DE METODOLOGIAS DE
ENSINO E APRENDIZAGEM EM MATÉRIA DE :
DIREITOS HUMANOS, HIV/
SIDA E POPULAÇÃO CHAVE

Do encontro, ficou assente que os materiais formativos a serem elaborados no âmbito deste projecto
deverão ser harmonizados com os já existentes a
nível internacional, como por exemplo, a estratégia da SADC e outros das Nações Unidas. A nível
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nacional, para além de documentos como políticas, trados pelo pelas escolas de formação da ACIPOL,
estratégias e programas, deve-se levar em conta os ESAPOL, EPP Matalana e EPP Lhembe.
manuais e experiências em curso nos cursos minis-
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C O V I D - 1 9

PLANO DE
CONTINGÊNCIA
PARA A RETOMA
GRADUAL DO
ENSINO
PRESENCIAL
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V

ai longa a suspensão das aulas presenciais
em todas as instituições públicas e privadas
nacionais, incluindo o CFJJ, como resultado
do Decreto presidencial nº 11/2020, de 30 de Março, ratificado pela Assembleia da República pela Lei
nº 1/2020, de 31 de Março, que estatui o estado
de emergência no país que à quarta prorrogação
recentemente anunciada vê iniciar um novo ciclo.
Nos vários segmentos da vida política, social, cultural e económica prepara-se o retorno à chamada
“nova normalidade”, a qual no que tange à esfera da
educação interpõe o regresso gradual e condicionado às aulas presenciais em vários estabelecimentos de ensino público e privado do Sistema Nacional de Educação.
Neste contexto, o CFJJ, á semelhança de outras instituições de formação profissional, para habilitar-se
ao retorno às aulas presencias, apresentou às entidades competentes o seu plano de contingência
que salvaguarda o imperativo e compromisso que a
instituição assume de continuar a prevenir e a controlar a propagação da pandemia da COVID-19,
no qual explica detalhadamente (i) como será reorganizado o Processo de Ensino e Aprendizagem
(PEA); (ii) como serão prevenidos e geridos casos
positivos que vierem a aparecer; (iii) como serão
rastreados e geridos contactos de casos positivos;
(iv) que critérios serão adoptados para interrupção
das actividades em caso de se registar casos positivos; e (v) que critérios serão considerados para o
reinício das actividades de formação normais após
o controlo do surto.

para o CFJJ e alojar os formandos do grupo de
risco (gestantes, doentes crónicos, formandos
oriundos das províncias, formandos com mais
dificuldades económicas, etc.) nas residências
da instituição, em função da capacidade instalada e mediante critérios objectivos de provimento, (localização geográfica, forma de acesso ao
local, etc.).
• Reduzir a carga horária semanal presencial à
pouco mais da metade (passando de 30 para 18
horas), complementando o défice com a modalidade de Ensino à Distância (EAD).
• Reduzir a frequência diária de 6 para 4 horas
por cada turno, implicando a redução do número de sessões e disciplinas de 3 para duas em
cada turno.
• Privilegiar as disciplinas (jurisdições ou áreas
temáticas) nucleares para a modalidade de ensino presencial, prescrevendo as não nucleares
para a modalidade de EAD.
• Ministrar aulas de segunda à quinta-feira, reservando-se a sexta-feira para o EAD e actividades complementares possíveis.
• Ajustar o plano de estágio jurisdicional às circunstâncias presentes.

Subsidiariamente, visando a supressão gradual
das medidas de confinamento, o plano propõe a
adopção, com os ajustes necessários, dos preceitos
propostos pela African Union Developement Agency
(AUDA – NEPAD) e pela Associação para o DesenA estratégia que ocorre do plano de contingência volvimento da Educação em África (ADEA), bem como
do Roteiro Europeu para o Levantamento Progressivo
passa pelos seguintes desígnios:
das Medidas de Contenção da COVID-19 apresenta• Institucionalizar a abordagem de ensino híbri- do pela Comissão Europeia a 15 de Abril de 2020,
do (b-learning), que mescla, numa relação de posto que, tanto um, quanto outros, em termos de
complementaridade, as modalidade de ensino direito comparado do que está a ser feito a nível
presencial e à distancia (virtual/online).
internacional e regional nesta matéria, contêm ins• Delimitar o horário de funcionamento do Cen- truções e orientações aplicáveis ao nosso contexto,
tro, no que concerne às aulas/sessões presen- recomendando veementemente procedimentos
ciais em dois turnos (manhã e tarde), repartin- para evitar a contaminação do Coronavírus em amdo o número de estudantes/formandos em dois biente escolar, particularmente, no que concerne
grupos para reduzir o efectivo presencial à me- às medidas sanitárias, que são complementares
àquelas recomendadas pela Organização Muntade.
dial da Saúde e pelo Sistema Nacional de Saúde, e
• Reduzir à metade o número de estudantes/
às medidas pedagógicas, tais como, as formas de
formandos por turma, de modo a permitir o disavaliação em ambiente virtual, o rendimento dos
tanciamento físico mínimo obrigatório e, comestudantes no modelo de ensino à distância, entre
plementarmente, evitar ao máximo a utilização
outras detalhadas nestes documentos.
de transportes públicos nas deslocações de e
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CELEBRADO
MEMORANDO DE
ENTENDIMENTO
COM O
MINISTÉRIO DA
TERRA E
AMBIENTE (MTA)

o dia 27 de Julho de 2020, o Ministério da
Terra e Ambiente (MTA) assinou Memorando de Entendimento com o CFJJ e 14 Organizações Nacionais da Sociedade Civil, tendo em
vista garantir uma maior participação dos cidadãos
no Processo de Auscultação Pública sobre a Revisão da Política Nacional de Terras, lançado por Sua
Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, a 16 de Julho de 2020, no Município da
Matola, Província de Maputo.
As organizações que assinaram o memorando têm
a tarefa de garantir a participação de grupos sociais específicos no processo, incluindo convocar e
secretariar encontros, prestar assistência técnica à
comissão de revisão da Política Nacional de Terras
na redacção de secções ou capítulos específicos da
Política e respectiva Lei, bem como apoio financeiro e logístico onde seja possível.

Como parte de seu mandato, e mais concretamente na área de extensão e pesquisa, há mais de 15
anos que o CFJJ vem liderando a formação jurídica
e judiciária em matéria de ambiente, terra e recursos naturais a favor de juízes, procuradores, paralegais, administradores distritais, gestores das áreas
de conservação, funcionários seniores de sectores
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relevantes do Governo ligados à administração de
terras, planificação, turismo, entre outros.
Neste contexto, o Memorando assinado entre o
MTA e o CFJJ tem como objecto o estabelecimento
de princípios de apoio e assistência na implementação das acções constantes do “Plano de Acção do
Processo de Revisão da Política Nacional de Ter-
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ras 2020-2022”, onde se destacam actividades de
organização e facilitação da auscultação dos operadores do judiciário, através de encontros, seminários e debates, publicação de estudos e escritos
relevantes para o processo de Revisão da Política
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Nacional de Terras e legislação correspondente e
a realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e
ensaios piloto.
Neste processo, o CFJJ conta ainda com a integra-
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ção de um de seus colaboradores na Comissão de
Revisão da Política Nacional de Terras e Quadro
Legal. Trata-se do sociólogo Sérgio Baleira, Assessor de Formação e Investigação, que há cerca de
20 anos colabora com o CFJJ na implementação de
projectos e programas de acesso à justiça na área
de terra, ambiente e recursos naturais.

2019-2023 – Pilar de “Direito do Ambiente, Terra
e Recursos Naturais”, bem como nos programas implementados pelo CFJJ para a promoção do acesso
à justiça e aos direitos sobre a terra e recursos naturais, implementado no âmbito do Projecto Land
Use Rights and Natural Resources Benefits LUR III
(2018-2023), financiado pela Embaixada Suíça por
O Memorando assinado operacionaliza um dos ob- meio da Agência Suíça de Desenvolvimento e Coojectivos integrados no Plano Estratégico do CFJJ peração (SDC) e o Projecto United Nations Environment Programme (UNEP).
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a execução do plano de actividades do Projecto de Apoio à Consolidação do Estado
de Direito (PACED) que tem como beneficiários todos os Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP) e também Timor-Leste, entre
outros corolários, espera-se lançar uma plataforma
digital de comunicação e formação, de cariz colaborativo, que integre diversos organismos da justiça
da comunidade lusófona, do qual espera-se bastante utilidade para potenciar a eficácia e a qualidade
da formação de magistrados e outros profissionais
da área da justiça nos países envolvidos.

PREPARAÇÃO DO
SEMINÁRIO INTEGRIDADE
E COOPERAÇÃO NA
JUSTIÇA
ENCONTRO DE

É sobejamente sabido que a aproximação das diversas realidades nacionais no que tange à formação judiciária ainda necessita de melhorar o seu
nível de concretização, bem como de soluções sustentáveis, tais como as que foram discutidas na sequência de um encontro realizado em Brasília, em
Dezembro de 2018, para a criação de uma “Rede
Lusófona de Escolas da Magistratura – LusoMagis
– por iniciativa da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira (ENFAM), do Brasil.

ESCOLAS DE FORMAÇÃO
JURÍDICA E JUDICIÁRIA
DOS PALOP + TIMOR
LESTE, BRASIL E
PORTUGAL

A necessidade de criação desta plataforma ganha
maior preponderância com a crise derivada da
COVID-19, que ditou a necessidade de adopção
imediata de instrumentos de conexão digital e de
trabalho à distância, como a plataforma que se pretende desenvolver e implementar doravante.
Em face disto, o PACED está a preparar um Semi-
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nário sobre governação, formação, integridade e
mandos no uso das tecnologias para maximizar
cooperação na justiça, com previsão para Setema potencialidade dos meios e seu acesso;
bro de 2020, em Maputo, no qual serão discutidas,
• Necessidade de formar formadores para adeaprofundadas e engajadas soluções conjuntas para
quar, com os devidos critérios, os conteúdos
a viabilização deste projecto. Para preparar este
administrados presencialmente para o ambienevento foi realizado no mês de Junho um enconte virtual, tendo ficado assente a pertinência de
tro virtual onde estiveram presentes directores ou
um guia (instructional design) para o efeito;
representantes das Escolas de Formação Jurídica
e Judiciária dos PALOP, Timor Leste, Brasil e Por- • Impraticabilidade do uso exclusivo do Whatsapp;
tugal.
• Necessidade de uniformizar a actuação das
escolas de formação (e a acção prática ao nível
Estiveram no encontro 43 (quarenta e três) partidos tribunais) neste contexto.
cipantes de várias partes do mundo que tiveram a
oportunidade de trocar experiências sobre o ensi- Em síntese, o encontro afigurou-se uma rica oporno à distância no contexto da COVID-19. Na oca- tunidade para as escolas replanificarem as suas insião foi possível arrolar os principais problemas tervenções.
comuns na implementação desta modalidade de
Na sequência deste seminário Online e no encontro
ensino, tais como:
agendado para Maputo, a ideia fundamental passa
• Dificuldades técnicas e electrónicas que res- por conjugar ao máximo os desígnios da formação
tringem o acesso, sobretudo em áreas remotas e da cooperação jurídica e judiciária internacional
de cada país;
dos PALOP +Timor Leste.
• Necessidade de treinar os formadores e for-
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O

ENCONTRO DE
APRENDIZAGEM
SOBRE O
FUNCIONAMENTO
DOS FUNDOS
COMUNITÁRIOS

Centro de Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil (CESC) organizou no dia 29
de Julho, na Cidade de Lichinga, província
de Niassa, um encontro de aprendizagem sobre o
funcionamento dos fundos comunitários, no quadro do Projecto LUR III “Uso responsável da Terra e
recursos naturais”, implementado em parceria com
o CFJJ, com financiamento da Cooperação Suíça,
desde 2018, nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, abrangendo os distritos de Moma,
Ancuabe, Balama, Sanga, Chimbunila e Marrupa.
Neste encontro foram discutidas questões como
direitos e deveres dos actores envolvidos na gestão dos Fundos Comunitários; gestão sustentável
dos recursos naturais; sustentabilidade na gestão

dos recursos naturais; mecanismos para as comunidades prestarem contas; participação da comunidade – desafios para a participação efectiva como
cidadão e não como mera votante para legitimação.

de; necessidade de pensar na sustentabilidade dos
projectos que se implementam nas comunidades;
necessidade de criação de viveiros comunitários,
para o processo de reflorestação das zonas degraEntre as principais constatações do encontro des- dadas; necessidade de capacitar e treinar membros
tacam-se as seguintes: o Estado tem o dever de dos Comités de gestão dos recursos naturais em
criar condições de exploração dos recursos natu- gestão de projecto e gestão financeira.
rais nas comunidades; a comunidade tem o direito O CESC na Província de Niassa trabalha nos distride receber os 20%, assim como o dever de fiscali- tos de Mandimba, Lago, Sanga, Chimbunila, Marruzar e comunicar sempre que houver situações ile- pa e, em expansão, para os distritos de Maúa, Megais; exigência de transparência na prestação de tarica e Nipepe.
contas sobre os valores que chegam à comunida-
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Artigos de opinião
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A ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO CONSTITUCIONALISMO MOÇAMBICANO:
ANTECEDENTES DA CONSTITUÇÃO DE 1990 COM REFERÊNCIA AOS
ANTECEDENTES DA CONSTITUIÇÃO DE 2004
Rui Baltazar
Ministro da Justiça de Moçambique (1974 a 1978)
Primeiro Presidente do Conselho Constitucional (2003-2009)
ruibaltazar@tvcabo.co.mz

M

uito embora a Constituição de 1975 fosse
dotada de grande flexibilidade porquanto
era o mesmo Órgão que a aprovou que a
podia alterar (o Comité Central da Frente de Libertação de Moçambique, mais tarde, do Partido
FRELIMO) não houve, após a sua entrada em vigor,
qualquer frenesim em proceder a grandes modificações do texto constitucional, uma vez que nos quinze anos subsequentes à independência, somente se
verificaram cinco revisões da Constituição, muitas
delas pouco significativas e para responder a necessidades pontuais do processo político.
Criou-se, assim, uma saudável tradição de conferir
certa rigidez à Constituição, o que contribui para
reforçar o sentimento de estabilidade e segurança,
valor extremamente importante em todos os sistemas jurídicos. Isto não obstante esses quinze anos
terem sido muito férteis em termos de acontecimentos e transformações ocorridos no nosso país
e no mundo.
Praticamente, todos os Estados constitucionais
modernos se definem como Estados de direito democráticos, muito embora a Constituição de 1975
não acolhesse o conceito de Estado de direito e as
referências à democracia aparecessem associadas
a popular, o que manifestava claramente um certo
tipo de opção política. Apesar de a mesma Constituição não proclamar, em parte alguma do seu
texto, que o Estado Moçambicano era um Estado
socialista, tratava-se de uma espécie de gato escondido com a cauda de fora, porquanto muitos dos ingredientes de uma certa concepção de socialismo
estavam lá inscritos.
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Vale sempre a pena recordar que esse conceito de
Estado de Direito democrático que é apanágio fundamental da definição dos modernos Estados não é
mais do que a consagração jurídica do antigo princípio proclamado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aprovada em 1789, e cujo artigo
16 estatui o seguinte:
“A sociedade em que não esteja assegurada a garantia
dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes
não tem Constituição”.
Para entendermos a Constituição de 90, e porque
as constituições, todas as constituições, são sempre
espelho de condicionamentos internos e externos,
deveríamos agora mencionar, ainda que de forma
sucinta, quais foram os principais acontecimentos
ocorridos no plano interno e no plano internacional, com relevância especial para o nosso país, susceptíveis de levarem a perceber melhor as inovações contidas no texto constitucional de 1990.
Não o faremos por três razões: primeiro porque
isso é tarefa para historiadores, o que não sou, e iria
alongar excessivamente esta introdução que pretendo breve; depois porque tal não é o interesse
deste colóquio e os Membros do Conselho Constitucional estão bem familiarizados com a História
recente do nosso país; por último, mas não menos
importante, porque o meu colega e amigo Dr. Teodato Hunguana, na última edição do jornal Savana
(passe a publicidade) com muito mais autoridade
e competência se pronunciou sobre este mesmo
tema. De tal modo que o que me apeteceu mesmo
foi adquirir um certo número de exemplares do
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jornal e distribuí-los nesta sala, com o que ficariam
muito mais bem servidos os aqui presentes.
Seja como for, sempre diremos que devemos estar
conscientes de que na década de 80, no seu início
ainda, Moçambique fervilhava de entusiasmo revolucionário, e com a libertação do Zimbabwé, acreditava que iria fazer dessa década a da vitória sobre
o subdesenvolvimento; que esses sonhos cedo se
dissiparam com a situação económica e financeira
a deteriorar-se rapidamente levando o país, perto
de meados dos anos 80, a redefinir estratégias e a
aproximar-se dos países capitalistas e instituições
financeiras internacionais; em 1986, morreu o Presidente Samora Machel; a guerra, a insegurança e
instabilidade interna agravou-se em flecha tornando o país quase ingovernável; mais para o final da
década já era visível que os últimos resquícios de
colonialismo e racismo na África Austral tinham os
dias contados, e, para culminar, a União Soviética
haveria de entrar num processo de desintegração,
o grupo europeu dos chamados «aliados naturais»
socialistas ia deixar de o ser. Um capitalismo triunfante de cariz neoliberal preparava-se para dominar o planeta. O mundo deu, portanto, uma grande
cambalhota e Moçambique não podia deixar de se
adaptar a mudanças tão profundas.

direitos, deveres e liberdades fundamentais, fixou-se o princípio do sufrágio directo, igual, secreto,
pessoal e periódico dos órgãos electivos de soberania e de poder local e criou-se o Conselho Constitucional;
- Nos direitos e deveres merecem também especial
destaque o direito à liberdade de expressão, de imprensa e o direito à informação consagrados no artigo 74 bem como na legislação complementar que
os veio regulamentar.
Mencionámos, apenas esquematicamente, algumas das mudanças mais estruturantes para alicerçar a nossa convicção de que esta Constituição
representou, efectivamente, um momento de renovação profunda e de rotura.
A Constituição de 90 e o demais quadro normativo
a ela subsequente que acabou sendo aprovado, implicou, sobretudo depois das eleições de 94, novos
modelos e práticas políticas que legitimam afirmar
que o nosso país não permaneceu o mesmo ou, se
preferimos, que deu lugar a uma IIª República.

Mas é também certo que as inovações geraram anticorpos que as procuraram amortecer ou até neutralizar, quer provenientes de nostálgicos do monopartidarismo, quer de outras forças conservadoras,
Já outros o disseram, e eu repito, que em amplas ambiciosas e oportunistas que aguardavam o mosondagens que precederam em todo o país a apro- mento favorável para se lançarem na conquista de
vação da Constituição de 90, a opção pelo pluri- posições de poder político ou económico que lhes
partidarismo foi maioritariamente rejeitada. Mas permitissem satisfazer sôfregos apetites de betambém me recordo que, em reunião restrita de nefícios ou privilégios, como predadores do Estaaltos quadros do partido Frelimo, incluindo outros do ou de recursos nacionais, fazendo os possíveis
fazedores de opinião pública, promovida pelo en- para que as mudanças anunciadas deixassem tudo
tão Presidente Chissano, houve unanimidade no na mesma. Daí o abandono de todos os valores e
sentido de considerar que o multipartidarismo era princípios, mesmo os mais positivos, e o alastrar da
corrupção e do nepotismo.
uma inevitabilidade histórica.
Por isso podemos afirmar que se o Presidente Mondlane é o herói da unidade nacional e o Presidente
Samora da independência e do orgulho da moçambicanidade, o Presidente Chissano é o herói da paz
ou, como Teodato Hunguana prefere dizer, o pai da
Constituição de 90.

Por isso, aquela rotura e todo o processo de reconciliação que ela visava alcançar não se terem concretizado até ao presente, mas essa é uma outra
história “com h pequeno” que cabe aos filósofos,
aos historiadores, aos sociólogos e aos politólogos
escalpelizar.

Olhando agora um pouco para a Constituição de 90
o que nela mais ressalta é o seguinte:

O significado e importância da Constituição de 90
são de tal dimensão que foi possível completar-se
o processo de paz e a assinatura dos respectivos
Acordos introduzindo apenas alterações mínimas
à Constituição (vejam-se as Leis n.ºs11/92, de 8
de Outubro e 12/92, de 9 de Outubro). Na minha
opinião, a Constituição de 90 foi muito mais criativa e inovadora do que a posterior Constituição de
2004.

- O texto da Constituição foi desideologizado e,
pelo menos formalmente, o Estado despartidarizado, consagrando-se um sistema político multipartidário;
- A ordem económica passou a fundar-se nas forças
de mercado, alargou-se enormemente o leque dos
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Uma das lições a tirar de tudo isto é que não basta
negociar e fazer acordos, não são os espectáculos
criados à volta deles, e nem sequer são os textos
jurídicos devidamente assinados e carimbados por
mais perfeitos que eles sejam (e é muitíssimo importante tentar tal perfeição), que transformam a
realidade das coisas e a mentalidade das pessoas.

contributo decisivo à realização do sonho de Mondlane de ver unido o seu povo. Na verdade, nada de
substancial se alterou nas práticas políticas subsequentes à aprovação desta nova Constituição, com
todos os efeitos que daí resultaram e que todos
nós podemos testemunhar. Perdeu-se, assim, um
momento único na nossa história de renovar e revigorar o processo democrático, de criar uma visão
e projecto comum de desenvolvimento económico,
social e cultural para Moçambique e do qual nenhum moçambicano se sentisse excluído.

Em processos extremamente complexos como são
o terminar duma guerra ou transformar um sistema político, económico ou social, o mais fundamental é saber e ser capaz de mobilizar, transformar
ou educar os homens e dar-lhes uma nova visão e Com estas considerações muito gerais e sintetizaperspectiva de vida e de futuro.
das, julgo dever terminar a apresentação que me
Ora, nada disso aconteceu, ou o pouco que se fez foi confiada. Mas antes, gostaria de aproveitar esta
foi insuficiente, nos períodos subsequentes à assi- oportunidade, porventura a última, para dirigir uma
natura dos diversos acordos de paz. Bem pelo con- mensagem especial ao Conselho Constitucional.
trário, com a cessação das acções armadas prosseguiu a guerra, mas através de virulentos combates
verbais, sem que se efectivasse qualquer acção séria, coordenada e persistente para sarar as feridas,
eliminar as desconfianças e reconciliar e integrar as
pessoas.

É meu sentimento que o nosso país está a atravessar um dos momentos mais complexos e críticos da
sua história “post-independência”. Não é apenas
a insegurança e os conflitos que afectam algumas
zonas de Moçambique, nem a gravíssima situação
económico-financeira que enfrentamos, nem a panAinda na década de 90, e nos primeiros anos des- demia que nos assola e suas consequências. A tudo
te milénio, muitos esforços e energias foram des- isto temos de acrescentar sinais inquietantes de
pendidos com o objectivo de se elaborar uma nova que ocorrem graves desvios ao Estado de Direito
Constituição. O trabalho desenvolvido na Assem- que a nossa Constituição proclama; não são menos
bleia da República acabou por culminar na aprova- graves as violações dos direitos e garantias fundação, em 16 de Novembro de 2004, pela Assembleia mentais dos cidadãos plasmados na Constituição (o
da República, da chamada Constituição de 2004 vil e repugnante crime do Xai-Xai não é mais do que
que vigorou a partir de 20 de Janeiro de 2005 e o acidental destapar de uma das covas onde jazem
que, com ligeiras alterações (exceptuadas as apro- muitos cadáveres). Manifestam-se perturbadores
indícios de atropelos aos valores e processos devadas mais recentemente), se mantêm vigente.
mocráticos.
Não me cabe a mim falar desta Constituição, mas
não quero deixar de referir três notas muito rápi- Todos estes sinais e muitos mais que aqui não se
mencionam, ameaçam fazer resvalar o nosso país
das, antes de concluir esta breve apresentação:
para a situação de mais um novo Estado Africano
- A Constituição em vigor não representa mais que falhado. Para que tal não aconteça, vão ser necesum aperfeiçoamento técnico e jurídico da Consti- sárias lideranças políticas determinadas, corajosas
tuição anterior e, apesar de algumas importantes e esclarecidas, instituições fortes e competentes,
inovações, não tem as características de rotura que cidadãos motivados e confiantes numa governação
apontámos à Constituição de 80;
cuja missão essencial deve ser a de servir o povo.
- O principal significado da Constituição em vigor é Fazer aquilo que o Professor Óscar Monteiro preo facto de ela estar investida de uma grande legiti- conizou na sua última intervenção: emancipar o Esmidade por ter sido aprovada por unanimidade das tado, prosseguir uma firme política de meritocracia
duas únicas forças políticas então representadas na atribuição de postos ou responsabilidades, ou
seja, diria eu, deixar de confundir mediocracia com
na Assembleia da República;
meritocracia. Os contextos internacional e regional
- A aprovação e entrada em vigor da Constitui- estão igualmente repletos de imponderáveis.
ção de 2004 constituem, do meu ponto de vista, a
grande oportunidade histórica falhada de genuina- Praticamente esgotados os modelos de neolibemente reconciliar os Moçambicanos e de dar um ralismo a que anteriormente nos referimos, novos
dias tumultuosos se aproximam e o mundo prepa-
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ra-se para dar outras cambalhotas com realinhamentos e hegemonias, antigas ou novas, a redesenharem estratégias e alianças procurando moldar
uma nova ordem política internacional.
Simultaneamente, assistimos a um fenomenal progresso científico e tecnológico que, também ele se
reveste de aspectos positivos e negativos e exige
novos ajustamentos até no plano dos conceitos e
práticas constitucionais e legais e a criação de espaços normativos de protecção dos cidadãos e instituições contra interferências e acções intrusivas
e violadoras da soberania dos Estados e de direitos
e liberdades fundamentais. Para não falar de outros perigos que podem pôr em causa a existência
mesma da Humanidade.

muito difíceis que se aproximam, vai ter de enfrentar um dilema que, se me permitem usar uma linguagem algo metafórica, expressarei do seguinte
modo: ou o Conselho Constitucional cresce e se
torna uma árvore frondosa cujos principais frutos
são a observância e o respeito da Constituição e da
legalidade, a defesa intransigente de princípios e
valores democráticos e dos direitos e garantias dos
cidadãos que a mesma Constituição proclama, a
correcta aplicação e interpretação de todas as normas sujeitas ao seu escrutínio; ou, pelo contrário, o
Conselho Constitucional opta por se conformar em
ser um arbusto débil e raquítico, sacrificando a sua
independência, competência e rigor em obediência
a comandos que lhe venham do exterior, e então o
seu irremediável destino será o de vir a ser considerado uma Instituição inútil e irrelevante, condenada a ser extirpada da Constituição.

Moçambique, por mais marginal que seja a sua intervenção em todas estas transformações, terá de
encontrar os seus próprios caminhos para fazer
frente aos novos desafios, e à defesa dos interesses Espero bem que seja a primeira alternativa que venha a triunfar.
legítimos do povo e do Estado moçambicanos.
Tudo isto e muito mais deve ser matéria de reflexão Muito obrigado.
pois que o Conselho Constitucional, nos tempos

VIOLÊNCIA SEXUAL: UMA PROTECÇÃO NEGLIGENCIADA

Vitalina Papadakis
Juíza Desembargadora
2ª Secção Laboral do Tribunal Superior de Recurso de Maputo
vitalinapapadakis@yahoo.com

A

violência sexual foi sempre reprimida como
ilícito criminal, punida com penas severas
e cruéis, como a pena de morte prevista no
Código Hamurabi para o crime de violação de mulher virgem. A mulher, pessoa do sexo feminino
com 12 anos completos, foi sempre a protegida da
violência sexual, principalmente a virgem e a viúva
que não se relacionasse com outro homem sem que
com ele fosse casada. Houve uma humanização das
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penas mas, alguns países, continuam a punir de forma severa, como é o caso da Arábia Saudita, República Centro Africana, Cuba, Bangladesh, Egipto
que punem com pena de morte.
As legislações adoptaram várias designações para
os crimes sexuais entre elas, a de “crimes contra
a segurança da honra e honestidade das famílias”,
“crimes contra os costumes”, “crimes contra a ho-
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nestidade”, “crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual”, “crimes contra a liberdade sexual”
e “crimes contra a dignidade sexual”.

ção do facto perante as autoridades e consequente
exposição à escândalo, estabeleceu no artigo 399
que, em regra, só poderia haver lugar a procediEssa protecção à mulher resultava do controlo so- mento criminal se a denúncia fosse feita pela ofencial sobre o seu corpo, a ideia de que a mulher era dida ou seus pais, avós, marido, irmãos, tutores ou
propriedade do indivíduo masculino (pai ou esposo) curadores, excepto se a ofendida fosse menor de
e a necessidade do respeito pelos bons costumes, a 12 anos, se o crime fosse cometido com alguma
moral do patriarcado perante à sociedade, a honra violência qualificada pela lei como crime e de cuja
da família, pouco se importando com a dignidade acusação não dependesse da denúncia (exemplo,
sexual da mulher ofendida com a prática do crime, roubo concorrendo com violação – artigo 433) ou
os seus direitos individuais ou o direito à protecção da acusação da parte ou, ainda, se a pessoa fosse
miserável (entende-se para efeitos do n° 3, pessoa
da integridade física.
que esteja impossibilitada de fazer valer pessoalA alteração legislativa ocorrida no ordenamento mente o seu direito de denunciar o facto e as pesjurídico moçambicano, descriminalizando umas soas a quem a lei também lhes confere legitimidade
condutas e criminalizando outras, admitindo novas para o efeito não existem ou são elas mesmas agenformas de crimes sexuais e novas vítimas (o homem tes do crime) ou achando-se a cargo de estabelecie o menino), constituiu, sem dúvida, um avanço na mento de beneficiência.
abordagem dos crimes de violência sexual que nos
conduz a concluir que há uma tendência de aumen- Era entendimento geral que o interesse individual
to da consciência sobre as diversas condutas viola- da ofendida à divulgação do facto era superior ao
que a sociedade tinha em punir o crime. Daí a natudoras da liberdade e autodeterminação sexual.
reza semi-pública do crime.
O Código Penal português de 1886 (aprovado pelo
Decreto de 16 de Setembro de 1886), que conti- Nesse período, a virgindade da mulher tinha pronuou a vigorar em Moçambique após a indepen- tecção no Código Penal. Assim, nos termos do ardência (25 de Junho de 1975), integrou os crimes tigo 391, constituía crime punível com a pena de
sexuais no capítulo IV dos “Crimes contra a hones- 2 a 8 anos de prisão a relação sexual com mulher
tidade”. Neste capítulo estão previstos os crimes de virgem com idade entre 12 e 18 anos, por meio de
atentado ao pudor (artigo 391º), o estupro (artigo sedução sendo exemplo a promessa de casamento
392º), a violação (artigo 393º) e a violação de me- não cumprida. Com esta previsão, visava o legislador proteger a honra sexual da mulher de 12 a 18
nor de 12 anos (artigo 394º).
anos contra a defloração, situação que poderia emEsta era a tendência da época em muitos Códigos baraçar à sua família e pôr em causa a “reputação
que depois começou a ser censurada por causa da mulher”, a quem foi tirada a virgindade, visto que
dos vários entendimentos que se tinha da pala- poderia não se casar nunca.
vra “honestidade”, visto por um lado como recato,
honradez, boa compostura, por outro lado, como Ainda por causa da virgindade da mulher, nos casos
moralidade sexual ou bons costumes. No primeiro de estupro e violação, o estuprador ou o violador
caso não mereceu a tutela do direito penal dada a era obrigado a indemnizar ou dotar à ofendida em
sua imprecisão; no segundo caso estaria automa- importância fixada pelo tribunal (artigo 400). O
ticamente excluída da tipificação como crime de dote correspondia ao pagamento feito pelo estuviolação a cópula não consentida com mulher que prador ou violador à ofendida por causa do defloramento e como compensação para minimizar o risco
vivesse da prostituição.
de não se casar em virtude de já não ser virgem.
Portanto, a designação tinha um cunho ético e mo- Essa redacção dada ao artigo 400 do Código Penal
ral visto que estava em causa a “honestidade” da de 1886 foi alterada pelo Decreto n° 18 588, de 10
mulher, que significava nunca ter tido uma relação de Julho de 1930, que estabeleceu que o casamensexual, ou seja, ser virgem, condição para o casa- to com a ofendida não afastava a possibilidade de
mento, ou não ter relação com quem a mulher não pagamento do dote e foi esta a redacção que vigofosse casada.
rou no ordenamento jurídico moçambicano.
Considerando o legislador que, em relação às con- Para além disso, era possível substituir a pena pelo
dutas integradas no rol dos crimes sexuais, cabia à casamento, através do qual o criminoso receberia o
ofendida e determinadas pessoas decidir a divulga- perdão pelo seu acto (matrimonio riparatori). Assim,
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o casamento da ofendida com o agente do crime
punha termo a acusação da parte ofendida e a prisão preventiva do agente prosseguindo, entretanto, a acção pública à revelia, até ao julgamento final
e, em caso de condenação, a pena era suspensa e
só caducaria se, decorridos cinco anos após o casamento, não houvesse divórcio. O casamento restaurava a “honra” da mulher perante a sociedade.
Esta solução, favorável ao agente do crime, dava-lhe a possibilidade de não cumprir a pena a que foi
condenado por conta do casamento, indiferente ao
mal causado à vítima e, por essa via, poderia permanecer casado com a ofendida apenas por cinco anos
ou um pouco mais, condição para a caducidade da
pena, assim como criava condições para que uma
mulher fosse violada ou estuprada com o propósito
de se casar com ela.
Tendo em conta o conceito de violação que foi dado
pelo legislador, a mulher era a única vítima pois o
crime só era possível por meio de cópula, excluindo-se a relação sexual anal e oral e a introdução na
vagina e no ânus da vítima de partes do corpo ou
de algum objecto. Também não era crime a cópula
não consentida com o esposo por se entender que
a relação sexual entre pessoas casadas entre si era
sempre lícita, sendo irrelevante o emprego da força.

Manteve-se a previsão da natureza semi-pública dos crimes sexuais estabelecida no Código anterior, excepto quando a vítima seja menor de 16
anos que, comparado ao Código de 1886, houve
um aumento da idade, que era de 12 anos.
O Código Penal de 2019 (aprovado pela Lei nº
24/2019, de 24 de Dezembro) manteve a classificação dos crimes sexuais como “Crimes contra a
liberdade sexual” (Capítulo VII), integrando nesta
classificação, para além dos crimes de violação (artigo 201), atentado ao pudor (artigo 204) e assédio
sexual (artigo 205), previstos no Código de 2014,
os crimes de trato sexual com menor de doze anos
(artigo 202), que substituiu o crime de violação de
menor de 12 anos previsto nos Códigos de 1886
e 2014, outros actos sexuais com menores (artigo
203) que substituiu o crime de actos sexuais com
menores previsto no Código de 2014, fraude sexual (artigo 206) e procriação artificial não consentida (artigo 207).
Relativamente ao procedimento criminal, manteve
a natureza semi-pública dos crimes de violação e
atentado ao pudor quando a pessoa ofendida seja
maior de 16 anos, alterou a natureza pública do crime de assédio sexual para semi-pública, e conferiu
esta mesma natureza aos crimes de fraude sexual e
procriação artificial não consentida.

Foi com o Código Penal de 2014 (aprovado pela Lei
nº 35/2014, de 31 de Dezembro) que se substituiu
a designação de “Crimes contra a honestidade” por
“Crimes contra a liberdade sexual” (Capítulo VII).
Esta alteração é resultado das lutas das organizações da sociedade civil, particularmente as de defesa dos direitos das crianças e das mulheres, pela
igualdade de género pois aquela designação, com
cunho moralista, visava controlar o comportamento sexual da mulher e proteger os padrões de comportamento sexual socialmente aceitáveis naquela
época, em 1886. A honestidade em causa era apenas a da mulher.

Com esta revisão, o crime de violação de menor de
12 anos, punido com a pena de 20 a 24 anos de prisão, foi substituído pela designação de trato sexual
com menor de doze anos, com os mesmos elementos constitutivos, mas punido com a pena de 16 a
20 anos de prisão. Por sua vez, o crime de actos sexuais com menores, punido com a pena de prisão de
2 a 8 anos, foi substituído pela designação do crime
de outros actos sexuais com menores, punido com
as penas de 8 a 12 anos de prisão e 2 a 8 anos de
prisão, conforme haja ou não violência. O crime de
assédio sexual antes punido com a pena de multa,
passou a ser punido com a pena de prisão e multa.

Assim, passaram a integrar os crimes sexuais, para
além dos crimes de violação (artigo 218), violação
de menor de doze anos (artigo 219) e atentado ao
pudor (artigo 221), previstos no Código de 1886,
os crimes de actos sexuais com menores (artigo
220) e assédio sexual (artigo 224). Deixou de haver
crime de estupro e, em relação ao crime de violação de menor de doze anos, houve um aumento de
pena de 8 a 12 anos de prisão para 20 a 24 anos de
prisão, para além de ter sido considerado de crime
hediondo (al. e) do nº 2, do artigo 160).

Embora tenha havido algum progresso na luta pela
maior protecção da liberdade sexual e uma maior
protecção da criança, continua-se a negligenciar a
protecção às vítimas de crimes sexuais e o combate
à impunidade ao fazer depender o procedimento
criminal de denúncia prévia, nos casos de violação
quando a vítima tenha mais de 16 anos, ou seja, o
entendimento geral é de que no crime de violação a
perseguição criminal do violador é de interesse da
vítima e das pessoas indicadas na lei, não tendo o
Estado e a comunidade legitimidade para o efeito.
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Entretanto, nos crimes sexuais, muitas vezes, os
agentes do crime são pessoas íntimas, familiares
próximos ou que têm uma ascendência sobre a vítima, como as indicadas no artigo 223 do Código
Penal de 2014 ou no artigo 209 do Código Penal
de 2019, e ela não consegue romper o silêncio nem
fazer a denúncia. Por essa razão, o crime de violação sexual de mulher (pessoa do sexo feminino
maior de 18 anos) deve ter natureza pública, ou
seja, conferir à qualquer pessoa a legitimidade para
denunciar o crime e ao Ministério Público para proceder criminalmente sem necessidade de denúncia
da ofendida.

contrariadas, devem ser devidamente fundamentadas. Por essa razão, deverão ser obtidos outros
elementos de prova que possam justificar a não-aceitação do laudo pericial ou para completar ou
esclarecer as conclusões do laudo. Até porque não
existem serviços de medicina legal suficientes para,
prontamente, atender as solicitações da justiça.

Geralmente o agressor não assume o crime e, por
via de regra, a prática dos crimes sexuais não é testemunhada, a única informação da sua ocorrência é
trazida pela vítima que, quase sempre, é posta em
causa ou desacreditada: Há uma ideia geral de que
as mulheres “mentem com intenção de prejudicar
Visando punir qualquer envolvimento sexual de o homem” e as crianças “inventam histórias”. E aqui
pessoa adulta com criança (pessoas menores de é a palavra da vítima contra a do seu agressor. Por
18 anos), e considerando que determinadas con- isso, a vítima e o arguido não podem constituir meio
dutas de natureza sexual podem prejudicar o seu de prova, sob pena de o criminoso não ser responcrescimento harmonioso e afectar o seu desenvol- sabilizado.
vimento sexual, a melhor opção seria a de conferir
Para melhor tratamento dos casos de violência seigual protecção contra o mesmo acto ou conduta
xual, os investigadores, procuradores, juízes, advocriminosa, diferenciando tão-somente na fixação
gados, técnicos e assistentes jurídicos devem ser
da pena em razão da idade, conferindo natureza
capacitados para o efeito e, ainda, ter conhecimenpública em razão da qualidade da vítima, a de ser
to sobre matéria de género, desigualdades e viocriança. É o adulto que tem a responsabilidade de
lência.
não se envolver sexualmente com crianças e não o
inverso, àquele lhe incube o dever de protecção da Nos casos de violência sexual não tem sido levacriança contra qualquer acto ou omissão violador do em conta a protecção das vítimas, com especial
do seu direito. Esta solução iria conformar o Códi- atenção para a criança, em relação ao seu agressor
go Penal com a Lei de Promoção e Protecção dos e seus familiares. As audiências de julgamento são,
Direitos da Criança (Lei nº 7/2008, de 9 Julho) e por vezes, públicas com a presença do arguido e
a vítima na mesma sala quando, em princípio, pela
com a Convenção sobre os Direitos da Criança.
natureza do crime e, por vezes, pela idade da vítiUm grande desafio que se coloca em relação aos
ma, deveriam ser à porta fechada, ou seja, sem ascrimes de violência sexual tem a ver com a produsistência e as vítimas deveriam estar separadas do
ção da prova. Por essa razão e para o sucesso das
agressor. Quando a vítima seja uma criança, deveinvestigações, logo que se tenha conhecimento da
ria ter o acompanhamento de um assistente social
prática de qualquer crime que possa deixar vestídurante a sua audição, por áudio conferência.
gios, como a violação (de criança ou de adulto) ou
de atentado ao pudor com violência, deve-se pro- O contacto sexual não consentido causa traumas
videnciar imediatamente a sujeição da vítima à exa- e deixa sequelas para toda a vida e, algumas vezes,
me e/ou facultar quaisquer coisas que devam ser conduzem ao suicídio. Segundo um estudo realizaexaminadas para a instrução do processo criminal. do pelo PASSIR – Programa de Atención a la Salut
Sexual y Reprodutiva (Espanha), as mulheres abuPara esse efeito, as pessoas têm de ser informadas
sadas na infância (meninas e adolescentes) poque uma vítima de violência sexual não pode ser limdem ser afectadas na sua capacidade reprodutiva
pa ou lavada antes de ser devidamente examinada
e na sua sexualidade. Apresentam com frequência
pelo médico legista, de modo a evitar, tanto quanto
disfunções sexuais como o transtorno de desejo,
possível, que os vestígios do crime se apaguem.
transtorno de orgasmo, transtorno da dor com vaO exame médico-legal e as declarações dos peritos ginismo e dispareunia, rejeição do acto sexual, se
não têm força probatória plena e o Ministério Pú- sentem menos satisfeitas sexualmente e têm orblico e o juiz não são obrigados a seguir a opinião gasmo com menor frequência.
dos peritos expressa nos seus relatórios. EntretanA violação sexual, particularmente de meninas, traz
to, sempre que as conclusões dos peritos forem
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consigo o risco de gravidez não desejada que, ignorando-se o facto de a mesma resultar de um crime,
de estar em idade prematura, do risco de vida a que
está sujeita, da possibilidade de desenvolver uma
fístula obstétrica e do abandono escolar, a gravidez
não é interrompida. Esta vítima, já traumatizada
com a violação, está sujeita aos riscos de uma gravidez e ao ónus de criar um filho fruto de violação, algumas vezes ficam com sequelas graves nos órgãos
genitais, sofrem a retirada do útero por complicações na gravidez (histerectomia), são infectadas
com doenças de transmissão sexual, entre elas, o
HIV/SIDA e, na maioria das vezes, não têm condições físicas, psicológicas e financeiras e nem apoio
familiar para suportar o peso de tanta responsabilidade.
A violência sexual contra as crianças pode ser intrafamiliar, quando ocorre dentro da família, e extrafamiliar, quando os agressores são pessoas com
quem a vítima não tem laços de familiaridade como,
membro de uma confissão religiosa, vizinho, amigos da família, professor, colegas de escola ou pessoas desconhecidas. Normalmente, os agressores
são pessoas conhecidas ou próximas à vítima; são
pessoas com quem a criança deveria contar e sentir-se protegida.
A falta de casas de acolhimento para abrigar crianças vítimas de violência sexual intrafamiliar obriga a
que a criança continue a conviver com o seu agressor, expondo-a a novos abusos e sistemáticos.
A violência sexual é a expressão das relações de poder, autoridade e dominação, entre homens e mulheres e entre homens e crianças, particularmente,
meninas.
Há uma tendência para minimizar os danos da violência sexual e quando o agressor é uma pessoa da
família, um professor ou membro de uma confissão
religiosa, buscam um entendimento familiar, ao nível da direcção da escola e da confissão religiosa e a
denúncia não chega a ocorrer. A natureza semi-pública do crime contribui para a impunidade nos crimes de violência sexual, associadas à discriminação
de género já enraizadas na sociedade.
Só uma pequena parte dos crimes de violência sexual é que são denunciados, a maioria das vítimas
são meninas e mulheres. As denúncias mais comuns são de violação sexual e os agressores são
homens adultos, embora esteja a tornar-se comum
o envolvimento de adolescentes e, normalmente,
em grupo.
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Outras situações que contribuem para a impunidade são os casos em que a família da vítima menor
negoceia com o agressor a não apresentação da
queixa. Quando a “negociação” satisfaz à parte “lesada”, não há queixa. Mas, se o agressor não cumpre
o acordado ou não satisfaz as exigências da família
da vítima, o caso é levado ao conhecimento das autoridades policiais, passado muito tempo e já sem
os vestígios do crime.
Apesar dos avanços que ocorreram na abordagem
sobre igualdade de género, ao longo dos anos, por
via legislativa e de políticas públicas, com a revogação de legislação discriminatória contra a mulher,
definição de políticas e estratégias e aprovação de
legislação sobre a igualdade de género em diferentes áreas da vida social, política e económica, o país
ainda se debate com situações de violência sexual
contra mulheres e meninas e um elevado índice de
impunidade.
Embora a legislação penal reprima a violência sexual, ainda constitui um desafio a sua implementação efectiva, pela complexidade do crime, pela
falta de meios para a investigação, pela falta de
preparação dos actores da justiça (juízes, procuradores, advogados, técnicos e assistentes jurídicos,
agentes da polícia e oficiais de justiça), da saúde e
acção social, pela natureza semi-pública do crime,
mas também porque a sociedade não está disposta à mudanças nos padrões culturais e religiosos
em prol da igualdade entre homens e mulheres e
continuam a defender a inferioridade e submissão
da mulher em relação ao homem, há um controle
das escolhas da mulher sobre o seu corpo, há uma
“apropriação” do corpo da mulher pelo homem e
um exacerbado machismo.
Os meninos e meninas vêm nos diferentes espaços
de convívio, incluindo na família, a forma como as
mulheres são tratadas e sobre as suas escolhas e
reproduzem esses comportamentos.
A responsabilidade da prevenção e combate à violência sexual é do Estado, da sociedade e das famílias. Neste sentido, é importante que estejam todos
articulados.
O Estado tem o papel de introduzir mudanças nos
programas e currículos escolares que visem ensinar aos meninos a respeitar os direitos das mulheres, entre eles, os direitos sexuais e o da liberdade sexual e a posição de igualdade entre homens
e mulheres em todos os espaços da vida pública e
privada.
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Por outro lado, é preciso que se criem canais de dos tribunais e procuradorias e o pessoal da saúde
denúncia dos casos de violência sexual e assegu- e acção social, para que actuem de forma articulada
rar o seu funcionamento e eficiência bem como a e com respeito à dignidade da pessoa humana.
elaboração de manuais de actuação para os investigadores, Ministério Público, juízes, funcionários
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1.

Introdução

I. Convidado para publicar neste Boletim, considerando que, para o bem da justiça, os advogados e os
juízes devem colaborar entre si, optei por um tema
bastante discutido na doutrina arbitral e que impõe
uma colaboração necessária entre os tribunais estaduais e a arbitragem.
O pressuposto deste artigo é simples e pretende
responder a algumas questões também simples: a
relação que existe entre os tribunais arbitrais e os
tribunais estaduais é de subordinação ou de igualdade? A justiça que se faz nos tribunais arbitrais
tem menos garantias do que a que se faz nos tribunais estaduais? Haverá nos tribunais estaduais e no
Ministério Público uma noção da importância da
arbitragem na realização da justiça e na promoção
do investimento? O alarme dos arbitralistas surge
sempre que na impugnação de uma decisão arbitral, os tribunais estaduais apreciam o mérito da
causa, quando o regime legal da arbitragem não o
permite.
Trata-se da questão do controlo jurisdicional das
decisões arbitrais, que ocorre nos casos limitativamente previstos nos arts. 44 da Lei n.º 11/99, de 8
de Julho (Lei da Arbitragem, Mediação e Conciliação, adiante LArb) e 225 da Lei n.º 7/2014, de 28 de
Fevereiro (Lei do Processo Administrativo Contencioso, adiante LPAC). Ainda que esporadicamente, tem havido casos de apreciação do mérito da
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causa de decisões arbitrais (Proc.º 1/2016, Tribunal Judicial da Cidade de Maputo), mas, em regra,
parece que se tem compreendido esta importante
limitação, mas cuja verificação implicaria a realização de um trabalho de investigação mais apurado,
incompatível para o presente artigo. Ainda assim, o
papel dos tribunais estaduais não se limita a esse
momento, podendo ocorrer antes ou no decurso da
arbitragem.
II. A arbitragem é um meio milenar de solução de
controvérsias, por meio do qual uma ou mais pessoas nomeiam terceiros para, sem intervenção estatal, julgarem o conflito, presente ou futuro, de
forma definitiva e com eficácia de uma sentença
judicial.
O tema da arbitragem tem estado à margem dos
debates doutrinais e jurisprudenciais em Moçambique. As crises económica, orçamental e financeira que se abateram sobre Moçambique, precedidas dos cortes de apoio pelo FMI, Banco Mundial
e por diversos doadores internacionais, levaram a
um momento crítico do desenvolvimento do País.
Quando a descoberta dos recursos naturais aumentava as expectativas do desenvolvimento económico, a descoberta das dívidas ocultas e a consequente pressão internacional, levou o País a passar
para o lado dos países devedores e incumpridores
das suas obrigações internacionais.
Se em condições normais, designadamente, as anteriores a meados de 2016 – altura em que tais
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dívidas foram descobertas e suspensos os apoios
internacionais – a importância da arbitragem era
inquestionável, desde essa altura tal se revelou
não só importante como crucial. A importância dos
mecanismos alternativos de resolução de litígios
tem estado a ganhar alguma visibilidade, até para
o Governo, que deverá preocupar-se, em situações
desta natureza, em negociar a aplicação destes mecanismos de resolução de litígios que são bem melhores do que a aplicação de jurisdições estaduais
estrangeiras.

da Arbitragem em Homenagem a Mário Raposo, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2015), tendo
em conta que a principal característica da justiça
estadual é a independência, que se caracteriza de
diversas formas.

Também se refere que não é líquido que na arbitragem se garanta o princípio do processo equitativo,
que se manifesta através da igualdade de armas e
do contraditório. Para além disso, também se aponta a ausência de publicidade na arbitragem, do regime
muito restritivo da impugnação das decisões arbitrais
III. Para além disso, como é do conhecimento pú- e da eventual impossibilidade de verificação de consblico, o País foi demandado nos tribunais estaduais titucionalidade das normas e das decisões arbitrais.
e arbitrais internacionais na sequência das dívidas
ocultas e de outros litígios. Só isso seria suficiente II. Numa breve apreciação, pretendo demonstrar
que estes receios não se justificam, até porque são
para uma maior preocupação com a arbitragem.
as partes que no âmbito da autonomia privada,
A necessidade do conhecimento da arbitragem acordam a submissão do litígio a entidades privarevela-se de várias formas: a possibilidade de sen- das. Importa, aliás, sublinhar que na arbitragem
tenças arbitrais estrangeiras poderem ser revis- comercial tal ocorre no âmbito dos direitos dispotas, confirmadas ou executadas em Moçambique, níveis, pelo que a opção das partes de submeter o
impondo-se, nesses casos, o conhecimento não só litígio deve ser respeitada.
do direito de reconhecimento de decisões arbitrais
estrangeiras, como também da própria arbitragem; Importa, também, referir que exercendo a função
a função do controlo jurisdicional das decisões ar- jurisdicional, os árbitros encontram-se, também,
bitrais nos casos da sua impugnação. A intervenção vinculados¬ à independência e à imparcialidade,
dos tribunais estaduais na arbitragem ou a colabo- pelo que as normas que estabelecem a arbitragem
ração dos tribunais estaduais com os tribunais arbi- não devem perder de vista estes elementos essentrais, revela-se, não só para a realização da justiça, ciais da jurisdição.
mas para a protecção de entidades nacionais ou Em todo o caso, numa comunidade arbitral tão peestrangeiras. É, pois, por isso essencial não só que quena como a moçambicana, a questão da indepenos tribunais estaduais não hostilizem a arbitragem, dência e imparcialidade tem particular acuidade. Se
como a devem conhecer, pois poderão ter de prati- é verdade que no processo estadual vigora o princar actos com extrema relevância na realização da cípio do juiz natural, sendo o tribunal competente
justiça através da arbitragem e na protecção de in- indicado por regras pré-determinadas, na arbitravestimentos estrangeiros.
gem, as partes têm um papel essencial na indicação
de quem vai dirimir o litígio. Se os juízes estaduais
Fala-se de cooperação, colaboração, apoio, assis- se presumem independentes e imparciais – e é por
tência ou intervenção, mas em qualquer dos casos isso que existem as regras de impedimentos e suspretende-se abordar a existência de uma relação peições -, o mesmo não se coloca na arbitragem,
necessária entre os tribunais estaduais e a arbitra- pelo que aqui a independência e a imparcialidade
gem, mesmo antes da constituição do tribunal ar- têm um papel essencial, colocando-se, assim, tal
bitral.
como está assente na doutrina arbitral, com muito mais intensidade que nos tribunais estaduais.
2. As garantias do exercício da jurisdição na ar- Questões como o exercício pelos árbitros de oubitragem
tras actividades profissionais, a remuneração dos
árbitros e a escolha dos árbitros pelas partes, são
I. As reservas que o Poder Judicial tem sobre a ar- algumas das questões que colocam questões muito
bitragem manifestam-se através de várias formas, mais delicadas na arbitragem do que nos tribunais
ainda que os tribunais arbitrais estejam, tal como estaduais. Por isso, é essencial o dever de revelação
os tribunais estaduais, a exercer a função jurisdi- que, uma vez incumprido, pode dar lugar à responcional. O principal receio ocorre relativamente a sabilidade civil do árbitro.
uma eventual ausência de independência dos árbitros (v. ANTÓNIO HENRIQUE GASPAR, Tribunais III. A justiça arbitral é uma forma de realização da
Arbitrais e Tribunais Estaduais, in VIII Conferência justiça organizada pelo Estado, e tem regras instrudo Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de mentais próprias, mas a sua natureza e o seu subsComércio e Indústria Portuguesa – Intervenções, Al- trato são idênticos às regras da justiça estadual.
medina, Coimbra, 2015 e ARMINDO RIBEIRO Uma leitura da LArb, não permite duvidar dessa
MENDES, Os Tribunais arbitrais são tribunais, mas conclusão, pelo que o princípio do princípio equitanão “Tribunais como os outros”, in Estudos de Direito tivo, não parece poder ser questionado. Se as par-
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tes escolhem as regras, estas devem garantir quer
a igualdade, quer o contraditório.
Um dos aspectos essenciais da justiça estadual é a
publicidade, pelo que a sua ausência na arbitragem
leva a que se questione tal situação, ainda que tenha começado uma tendência de publicidade que,
em alguns casos, como no ICSID - Centro Internacional para a resolução de diferendos relativos a
investimentos entre Estados e nacionais de outros
Estados membros da Convenção de Washington
de 1965 e na CCI – Câmara de Comércio Internacional, já é comum. No entanto, se se tomar em
consideração que a publicidade surgiu e ganhou
projecção no processo penal, onde se discutem
direitos indisponíveis, não será difícil aceitar que
quando se discutem direitos disponíveis, as partes
possam limitar a publicidade. Nada impede, pois,
que as partes decidam que a arbitragem seja pública, podendo, até, disponibilizar publicamente a
sentença.
3. Serão os tribunais arbitrais tribunais como os
outros?
I. É ponto assente que não existe um monopólio
estadual do exercício da função jurisdicional (art.
211, n.º 3 da Constituição da República). Como dizem ANTÓNIO PEDRO PINTO MONTEIRO/ARTUR FLAMÍNIO DA SILVA/DANIELA MIRANTE
(Manual de Arbitragem, Almedina, Coimbra, 2019,
p. 58), a arbitragem é contratual na sua origem, privada na sua natureza, jurisdicional na sua função e
pública no seu resultado. Os tribunais estaduais e
os tribunais arbitrais estão, do ponto de vista da ordem jurisdicional moçambicana, colocados de forma paralela, não havendo, assim, uma supremacia
dos tribunais estaduais perante os tribunais arbitrais, ainda que os árbitros não sejam iguais aos juízes, até porque estes fazem parte de um órgão de
soberania. Por isso, a intervenção dos tribunais estaduais na arbitragem ocorre de forma excepcional,
dada justamente a natureza da jurisdição arbitral.
Como a doutrina arbitral há muito defende, os tribunais arbitrais são também tribunais, mas não são
tribunais como os outros. Para além disso, a arbitragem constitui uma jurisdição, ainda que não tenha todas as características da jurisdição estadual,
uma vez que os tribunais arbitrais não são órgãos
de soberania e não têm ius imperii.

lidade como factor de estabilidade jurídica; garantir o respeito pelas leis; assegurar os direitos e as
liberdades dos cidadãos, assim como os interesses
jurídicos dos diferentes órgãos e entidades com
existência legal.
Ainda que a sua existência não seja imperativa, a
partir da altura que são constituídos, as decisões
dos tribunais arbitrais são tão válidas como as dos
tribunais cuja existência é imposta por lei, como o
são os tribunais judiciais e tribunais administrativos. Aliás, a competência, organização e funcionamento dos tribunais arbitrais são, também, estabelecidos por lei, tal como resulta da 1.ª parte do n.º
3 do art. 222 da CRM. As decisões dos tribunais
arbitrais são tão imperativas como as decisões dos
tribunais estaduais e prevalecem sobre as de qualquer autoridade, conforme resulta do disposto no
artigo 214 da Constituição, tendo, por isso, força
executiva (arts. 43 da LArb e 224, n.º 2 da LPAC),
desde que, tenha sido depositada, na arbitragem
comercial, nos tribunais judiciais do lugar da arbitragem (art. 42, n.º 3 da LArb), na arbitragem administrativa, no Tribunal Administrativo (art. 222, n.º
da LPAC) e na arbitragem laboral, de acordo com
o regulamento dos centros de mediação e arbitragem laboral (art. 193 da Lei do Trabalho).
III. Mas não se pense que a arbitragem, porque é
feita por privados, é justiça privada. Ela é, tal como
a justiça feita pelos tribunais estaduais, justiça pública, ainda que, em grande medida, no âmbito da
autonomia das partes. Na vigência da Constituição
de 1990, já foi defendida a inconstitucionalidade
da arbitragem, porque nem a Constituição, nem a
Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais previam os tribunais arbitrais. No entanto, como a Constituição
estabelecia que a função jurisdicional era cometida
apenas ao Tribunal Supremo e demais tribunais estabelecidos na lei, nada se dizendo sobre essa lei,
então qualquer diploma com essa natureza poderia estabelecer os tribunais arbitrais, como ocorria
com o regime dos tribunais arbitrais constantes do
CPC, bem assim o que veio, em 1999, a ser regulado pela Lei da Arbitragem, Mediação e Conciliação.

A questão que se pode levantar é a possibilidade
da arguição da constitucionalidade das leis nos
tribunais arbitrais da mesma forma que nos tribunais estaduais, remetendo-se, assim, o processo
ao Conselho Constitucional para que possa aferir
a constitucionalidade da norma. Nada parece imessa solução, ainda que possa prejudicar os
II. Todo este edifício encontra respaldo na Cons- pedir
prazos
do processo arbitral. Ora, como os árbitros
tituição da República: esta consagra a existência estão sujeitos
à lei, igualmente não podem aplicar
e admissibilidade dos tribunais arbitrais ao lado normas inconstitucionais.
Trata-se de um tema que
dos tribunais estaduais, designadamente, dos tri- se presta a várias abordagens,
cujo tratamento
bunais judiciais, administrativos, laborais, fiscais, aqui não cabe.
aduaneiros, marítimos e militares. Do ponto de
vista da Constituição, não existem tribunais mais 4. A assistência, colaboração e controlo dos triimportantes que outros: funcionalmente, os tribu- bunais estaduais na arbitragem
nais têm como objectivo garantir e reforçar a lega-
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I. As características dos tribunais arbitrais impõem
uma relação de complementaridade com os tribunais estaduais. Estes têm uma intervenção na arbitragem que, sobretudo, resulta do facto de os tribunais arbitrais não terem ius imperii. O facto de os
tribunais arbitrais serem tribunais, mas não serem
tribunais como os outros é determinado pelo facto
de existir uma relação necessária que se estabelece
entre a arbitragem e os tribunais estaduais. Ainda
assim, a relação que se estabelece entre os tribunais estaduais e os tribunais arbitrais é caracterizada pela independência e autonomia.

caso de existência de tratados internacionais (como
é o caso da Convenção de Washington de 1965 de
que Moçambique é parte), defende impor-se a confirmação para ter eficácia em Moçambique, quando
aquela Convenção dispensa o reconhecimento.

III. O regime de impugnação das decisões arbitrais
segue um regime muito particular, uma vez que enquanto na justiça estadual, a recorribilidade das decisões judiciais é ampla, havendo limites nas pequenas causas como a que resulta da alçada, verdade é
que na arbitragem só em poucos casos se admite a
impugnação das decisões judiciais. Para além disso,
Essa relação ocorre em diversos momentos, por a função de controlo dos tribunais estaduais que
isso se diz que é uma relação de apoio e assistência, ocorre nestes casos, deve limitar-se a verificar as
mas que, também, é uma função de controlo. Em questões formais que a Lei da Arbitragem estabealguns casos, os tribunais arbitrais são dependen- lece, não havendo, assim, um controlo sobre o jultes dos tribunais como, por exemplo, quando têm gamento do mérito da causa.
de executar decisões arbitrais. É justamente por os
tribunais arbitrais não terem poder coercitivo que Para discutir esta questão teria de analisar a quesdetermina a necessidade de assistência e apoio tão do controlo estadual da arbitragem: se for de
prestado pelos tribunais estaduais.
direito privado, esse controlo caberá aos tribunais
(tribunais judicias de província) e se for de
II. A intervenção dos tribunais estaduais na arbitra- judiciais
direito
público
administrativos e respongem ocorre em três momentos: antes do processo sabilidade civil(contratos
extracontratual
administração
arbitral, no processo de designação (arts. 18, n.º, pública decorrentes de actos dedagestão
pública),
7 da LArb e 207, n.º 4 da LPAC), recusa (arts. 21, caberá à 1.ª Secção do Tribunal Administrativos
trin.ºs 2 a 4 e 23 da LArb) ou destituição dos árbitros bunais administrativos (art. 225 da Lei do Processo
(arts. 22, n.º 3 da LArb e 211 da LPAC); durante o Administrativo Contencioso). Sendo uma sentença
processo arbitral na obtenção da prova (arts. 32, n.º arbitral estrangeira, esse controlo cabe ao Tribunal
2 da LArb e 217, n.º 3 da LPAC), na determinação Supremo. Seria, igualmente, importante verificar a
de medidas cautelares (arts. 12, n.º 4 e 33 da LArb) questão da arbitragem interna ou arbitragem intere decisão sobre a competência do tribunal arbitral nacional. Em qualquer caso, é a autonomia privada
(art. 37, n.º 3 da LArb); depois da arbitragem, os que permite que nesses casos as partes se autolitribunais estaduais podem intervir na impugnação mitem a recorrer do mérito da causa.
ou anulação da sentença arbitral (arts. 44, n.º2 da
LArb, 225, n.º 2, 226, n.º 4 da LPAC, 193, n.º 4 da Lei
do Trabalho), no depósito da sentença (arts. 42, n.º 5. Notas finais
3 da LArb e 222, n.º 2 da LPAC), na execução coer- I. Muito se poderia dizer sobre os problemas práciva das decisões arbitrais (art. 90, n.º 2 do CPC) e ticos decorrentes da necessidade da existência de
no reconhecimento das decisões arbitrais estran- colaboração entre os tribunais estaduais e os trigeiras.
bunais arbitrais. Trata-se, na verdade, de uma coabitação
forçada, mas também, de uma parceria, pois
No âmbito da revisão e confirmação de sentenças
existe
uma
complementaridade do poder judicial à
arbitrais estrangeiras, o legislador moçambicano
arbitragem,
uma vez que esta não se basta a si próestabeleceu a predominância do direito internaciopria,
sendo
uma
jurisdição limitada e não ampla ou
nal sobre o direito interno (artigo 1094.º do CPC),
total
como
a
jurisdição
estadual, pois algumas funou seja, o CPC tem carácter subsidiário em relação
ções
dos
tribunais
permanecem
como monopólio
ao sistema convencional, designadamente a Conestadual.
venção de Nova York para Reconhecimento de Sentenças Arbitrais Estrangeiras assinada em 1958 e Constata-se, pois, que há pontos de convergência
a Convenção de Washington de 1965 que institui – a realização da justiça - e pontos de cooperação,
as regras do ICSID. O conhecimento do direito in- quando a arbitragem recorre aos tribunais estaternacional do reconhecimento é essencial, uma duais para o cumprimento das suas funções.
vez que nuns casos as decisões arbitrais carecem
de reconhecimento e outros casos não, tal como II. Em todo o caso, a arbitragem, que é um meio imocorre no caso das regras do ICSID. No entanto, o portante de composição de interesses e resolução
Acórdão de 11 de Agosto de 2016, proferido pela de litígios, carece de ser preservada e defendida,
1.ª Secção Cível do Tribunal Supremo (Processo n.º tendo, nesse campo, os tribunais estaduais um su11/2014, relatado pelo Juiz Conselheiro Joaquim porte fundamental. É que a arbitragem não só é o
Luís Madeira) parece ter um entendimento defi- meio mais importante de resolução de litígios cociente desta disposição, uma vez que, mesmo no merciais internacionais, como, também, contribui
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para a promoção e protecção do investimento estrangeiro.
Impõe-se, pois, a necessidade de não só os arbitralistas, bem como os magistrados, acompanharem

as tendências doutrinais e jurisprudenciais sobre
a arbitragem, bem assim justifica-se a necessidade
de actualização legislativa das leis arbitrais, o que
vai contribuir para um maior favor arbitratis.

APONTAMENTOS SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: O BEM JURÍDICO PROTEGIDO
José Francisco Moreira das Neves
Juiz Desembargador
Tribunal da Relação de Évora
jfmseven@gmail.com

A

violência doméstica tornou-se um tema a
partir da II guerra mundial, mais concretamente nas décadas de 60 e 70 do século passado, com os movimentos cívicos que integraram
os da emancipação da mulher, primeiro nos EUA e
na Europa e nas décadas seguintes em quase todos
os países do espaço cultural do «Ocidente».
Como é sabido a matriz moral das três religiões
monoteístas, também chamadas «as religiões do livro», isto é, dos países da tradição judaico-cristã ou
muçulmana, secundariza a figura e o papel da mulher no âmbito social e no contexto familiar - e por
consequência nos demais que integrem relações
de intimidade.

seus signatários, promovam e efectivem essa igualdade. É em sequência disso mesmo que os artigos
35.º, 36.º, 43.º e 56.º da Constituição da República de
Moçambique tal reconhecem e procuram garantir.
É com este esteio, em cumprimento do programa
constitucional e na sequência de um amplo debate público, que surgiu a Lei n.º 29/2009, de 29 de
Setembro (Lei da Violência Doméstica), através da
qual se «visa proteger a integridade física, moral,
psicológica, patrimonial e sexual da mulher, contra
qualquer forma de violência exercida pelo seu cônjuge, ex-cônjuge, parceiro, ex-parceiro, namorado,
ex-namorado e familiares».

A caracterização da violência doméstica, enquanto fenómeno sociológico tem, contudo, um âmbito
mais vasto do que a violência de género da qual a
mulher é comprovadamente a maior vítima. Atente-se, p. ex., que o Conselho da Europa caracterizou
a violência doméstica como se reportando a «acto
ou omissão cometido no âmbito da família por um
dos seus membros, que constitua atentado à vida, à
É a partir desta constatação que alguns textos juintegridade física ou psíquica ou à liberdade de um
rídicos internacionais de referência, produzidos
ou outro membro da mesma família ou que comno período do «pós-guerra», como a Declaração
prometa gravemente o desenvolvimento da sua
Universal dos Direitos do Homem (1948), o Pacpersonalidade».
to Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos
(1966), a Convenção Europeia dos Direitos do Ho- Em registo idêntico, na investigação académica,
mem (1950), ou a Carta Africana dos Direitos do Madalena Alarcão refere que «a violência domésHomem e dos Povos (1981) não só reconheceram tica constitui sempre uma forma de exercício do
(afirmando) a igualdade de direitos entre homens poder, mediante o uso da força (física, psicológica,
e mulheres, como preconizaram que os Estados, económica, política). (…) O recurso à força constiEssa tradicional subjugação da mulher na sociedade e na família emerge da uma real desigualdade
nas relações entre homens e mulheres, constituindo a violência doméstica, na sua forma prototípica,
um modo de exercício do poder, mediante o uso da
força.
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tui-se como um método possível de resolução de
conflitos interpessoais, procurando o vitimador
que a vítima faça o que ele pretende, que concorde com ele ou, pura e simplesmente, que se anule
e lhe reforce a sua posição/identidade. No entanto, e contrariamente ao comportamento agressivo,
o comportamento violento não tem a intenção de
fazer mal à outra pessoa, ainda que habitualmente
isso aconteça. O objectivo final do comportamento violento é submeter o outro mediante o uso da
força».

psíquica e mental da vítima, mas antes à sua «integridade pessoal» (moral e física), com um âmbito
não apenas mais amplo do que a saúde individual,
mas também autónomo, arrimado no que conjugadamente se extrai dos artigos 35.º, 36.º, 40.º, 41.º, 43.º,
56.º/1 e 119.º/3 da Constituição da República de
Moçambique. É justamente por referência à tutela
desta integridade pessoal, umbilicalmente ligada à
dignidade da pessoa humana, que os crimes de violência doméstica punem as condutas violentas (de
violência ou agressividade física, psicológica, verbal
e sexual) dirigidas a uma pessoa especialmente vulA etiologia desta violência entretece-se com ques- nerável em razão de uma dada relação (conjugal ou
tões de natureza sociocultural e com aspectos de sociologicamente equiparada), enquanto manifesíndole socioeconómico, gerando dependências e tações de um exercício ilegítimo de poder (de dodinâmicas complexas, que é necessário estudar e mínio) sobre a vida, a integridade física, a liberdade
compreender para que melhor se lhe possa acudir. (nas suas diversas manifestações), o património e a
Ponto assente é que o lugar da comissão dos actos honra do outro, caracteristicamente gerador de um
ilícitos é normalmente o lar, espaço exclusivo e ex- estado de tensão, de medo, ou de sujeição da vítima
cludente, onde convivem relações de afectividade, (em que bastas vezes esta surge reduzida a mera
mas também de dependências, sendo justamente «coisa»). E como assim os ilícitos típicos referenciapor isso que muitos autores referem ser a casa de dos na Lei n.º 29/2009, de 29 de Setembro, gizados
morada da família, um dos lugares mais perigosos justamente para autonomizar as condutas que se
reconduzem à violência doméstica, distinguem-se
das sociedades modernas.
dos que no Código Penal tutelam a integridade fíEstas considerações, de carácter geral, relevam sica, a liberdade (nas suas diversas dimensões), o
para introduzir o objecto da reflexão que se pre- património e a honra do outro, não apenas com retende: qual seja, afinal, o bem jurídico que se tutela ferência à relação entre o agressor e a vítima, mas
com os tipos de ilícito que a citada Lei n.º 29/2009, também com referência ao bem jurídico tutelado.
de 29 de Setembro.
Antes de terminar gostaria de brevemente anotar
Como sabemos, a função do direito penal é asse- que contrariamente ao que já vi sustentado, as norgurar a tutela subsidiária de bens jurídicos, visan- mas constantes dos artigos 36.º e 37.º da Lei sobre
do a aplicação das penas a protecção desses bens a Violência Doméstica, cumprem função essencial
jurídicos e a reintegração do agente na sociedade. equilibradora: seja para garantir a igualdade entre
Apesar de o conceito de bem jurídico – que tem no homens e mulheres (valor com tutela constitucioharm principle da tradição anglo-americana o seu nal nos artigos 35.º e 36.º da Constituição moçamequivalente funcional - não encontrar definição bicana), seja para iluminar as respostas penais e
consensual na dogmática jurídica dos sistemas de processuais penais. Isto é, para que em igualdade
matriz europeia continental (chamados de civil law de circunstâncias não haja lei penal diversa para
por oposição aos da common law do direito anglo- homens ou para mulheres; e para alertar o juiz na
-saxónico), a doutrina de referência vem susten- fase preliminar do processo, quando for necessátando que o bem jurídico constitui «a expressão de rio aplicar medida de coação ao agressor, que não
um interesse, da pessoa ou da comunidade, na ma- deixe de ter em conta as consequências que a connutenção ou integridade de um certo estado, ob- creta medida a aplicar possa gerar nos superiores
jecto ou bem em si mesmo socialmente relevante e interesses da família (sugerindo-lhe - ou até mesmo
por isso juridicamente reconhecido como valioso». impondo-lhe - p. ex. a audição prévia da vítima); e na
Ou também, que é integrado por uma combinação fase sentencial, no momento da escolha da espécie
de valores fundamentais por referência à axiologia e medida da pena a aplicar ao agressor, o especial
constitucional; que são como entes que visam o dever de ponderar os efeitos (benéficos e/ou mabom funcionamento da sociedade e as suas valora- lévolos) que a mesma possa gerar aos interesses
ções éticas, sociais e culturais.
gerais da família.
Nos ilícitos respeitantes à violência doméstica, o
bem jurídico protegido não se cinge à saúde física,
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DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL DE EXECUÇÃO DAS PENAS
Natércia Meritânia Dias
Procuradora da República de 1ª
Formadora no CFJJ
natercia.meritania@gmail.com

1.

Parte genérica

O

Código de Execução de Penas – CEP, aprovado pela Lei nº 26/2019, de 27 de Dezembro, estabelece um conjunto de normas
reguladoras da organização e funcionamento do
Sistema Penitenciário, a quem compete executar
as decisões judiciais, quanto as medidas de privação da liberdade e de penas alternativas à pena de
prisão.
As penas e medidas criminais visam a responsabilização do infractor, por um comportamento social
reprovável e, que viola bens jurídicos tutelados
pela lei penal, de modo a garantir a prevenção geral e especial. Por outro lado, visam a protecção da
ordem social e da vítima, em particular, a reparação
dos danos, bem como, a reabilitação e reinserção
social do condenado.
A execução das penas e medidas de segurança deve
ser efectuada com o máximo pelos direitos fundamentais da dignidade humana e da não discriminação, promovendo a sua aproximação à comunidade,
que deve colaborar na implementação de médias,
actividades e programas de reabilitação e reinserção social do condenado.
Com efeito, o tratamento prisional é programado
e faseado, privilegiando a implementação de medidas para a preparação da vida em liberdade, através
da alteração dos regimes de execução, desenvolvimento de actividades e programas específicos nas
áreas de educação, ensino, formação profissional
e trabalho, com vista ao desenvolvimento das suas
responsabilidades, aquisição de competências pessoais e sociais, que o permitiram ter uma vida so-
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cialmente responsável.
Tribunal de Execução de Penas - TEP
A implementação deste instrumento coloca grandes desafios ao sector da administração da Justiça,
que deve providenciar pelos serviços necessários,
recurso materiais adequados e quadro de pessoal
devidamente qualificado, tendo em conta as competências e as necessidades de cada órgão interveniente.
O TEP é um órgão jurisdicional comum, a quem
compete administrar a justiça penal, em matéria de
execução de penas e medidas criminais. Ele deve
garantir o respeito pelos direitos dos reclusos,
pronunciando-se sobre a legalidade das decisões
dos serviços penitenciários, quando suscitado pelo
Ministério Público ou pelo próprio recluso – vide
artigos 198 nº 1, 251 e 252 nº 1, todos do CEP,
portanto, cabe ao TEP determinar, acompanhar e
fiscalizar a sua execução, bem como, pronunciar-se
sobre a modificação, substituição, alteração da execução, sua suspensão, revogação ou extinção.
Este cenário traz um novo paradigma para o sector
judiciário, sendo urgente a criação de Tribunais de
Execução de Penas, em todo o país, de modo a garantir a implementação efectiva deste instrumento
legal.
Nos termos do artigo 3 nº 2 da Lei nº 26/2019, de
27 de Dezembro, que aprova o Código de Execução
de Penas, enquanto não forem criados os Tribunais
de Execução de Penas, as suas competências serão
exercidas pelos juízes afectos às secções criminais
dos tribunais comuns.
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No entanto, o âmbito das competências do TEP e
a natureza urgente dos processos de execução de
penas e medidas de segurança, tendo em conta
que, muitas vezes, estão em causa, direitos fundamentais do recluso, pode-se mostrar pouco consentâneo que estas funções sejam assumidas por
secções criminais comuns.
Outros Órgãos Intervenientes
Na tramitação dos processos relativos à execução
de penas e medidas criminais, intervêm outros órgãos como o Ministério Público, o Advogado ou
Defensor Público, os Serviços Penitenciários, os
Serviços de Reinserção Social e o Conselho Técnico, tendo em conta as especificidades das suas atribuições e competências.
O Ministério Público

Da Tramitação do Processo
Os processos de execução de penas e medidas
criminais têm natureza individual, em respeito ao
princípio da execução individualizada, preconizado
no artigo 4º do CEP.
Com efeito, relativamente a cada um dos reclusos
ou condenados é organizado um único processo individual, ao qual serão apensados todos os demais,
bem como, os incidentes desencadeados durante a
execução.
Nesta medida, independentemente das regras de
determinação da competência territorial estabelecidas no artigo 197º do CEP, se durante a execução
da pena ou medidas criminais existir um processo
pendente, em outro tribunal, deve-se requisitar o
processo instaurado subsequentemente, de modo
que seja remetido ao tribunal onde corre o processo principal, neste caso, aos autos que tiverem
dado origem ao primeiro processo, para que a este
seja apensado e tramitado conjuntamente.

Ao Ministério Público compete verificar a legalidade das decisões dos serviços penitenciários que lhe
devam ser obrigatoriamente comunicadas, devendo impugnar as que considere ilegais, bem como
fiscalizar e acompanhar a execução das penas e Publicidade do Processo
medidas criminais, garantindo o cumprimento da
Os processos no TEP correm em segredo de justiça
lei e respeito pelos direitos dos reclusos ou condeaté decisão em primeira instância, salvo se houver
nados.
lugar a audição do recluso ou condenado, caso em
que o processo torna público, logo após a realização deste acto.
Conselho Técnico
O Conselho Técnico é um órgão auxiliar do TEP,
com funções consultivas, a quem compete, entre
outras matérias submetidas a sua apreciação e parecer pelo JEP, emitir parecer sobre a concessão da
liberdade condicional, licença de saídas jurisdicionais e sobre as condições a que os reclusos ou condenados devam ser sujeitas por concessão destas
medidas – vide artigo 203 do CEP.

Entretanto, desde a sua instauração o processo é
público aos intervenientes processuais, que ficam
vinculados ao segredo de justiça – vide artigo 207º
do CEP.
A consulta do processo, a obtenção de cópias, extractos ou certidões, bem como a sua reprodução
pelos órgãos de comunicação social, dependem da
autorização do juiz, que decide, após colher parecer
do Ministério Público – vide artigo 208º do CEP.

Defensor
Nos processos de execução de penas e medidas cri- Dos Processos no TEP
minais é permitida a intervenção de defensor, que Nos termos do artigo 214º do CEP, existem as sepode ser advogado, advogado estagiário, defensor guintes formas de processo:
público, técnico ou assistente jurídico.
a)
Processo de Internamento;
Entretanto, é obrigatória a sua constituição ou nob)
Processo de Liberdade Vigiada;
meação, se não a tiver sido voluntariamente pelo
Processo de Homologação;
recluso ou condenado nos processos de interna- c)
mento, de liberdade vigiada, de liberdade condicio- d)
Processo de Liberdade Condicional;
nal e de impugnação.
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e)

Processo de Licença de Saída Jurisdicional;

f)

Processo de Verificação da Legalidade;

g)

Processo de Impugnação;

h)
Processo de Modificação da Execução da
Pena de Prisão;
i)

Processo de Indulto;

Posto isso, após parecer do Ministério Público, o
tribunal profere decisão no sentido de:
• Conceder Liberdade condicional, que fixa as
condições a ser impostas ao condenado,
• Conceder liberdade condicional, sob regime de
prova, aprovando o respectivo plano de reinserção social;

j)
Processo de Cancelamento Provisório de • Não conceder a liberdade condicional, determiRegisto Criminal.
nando a continuação de cumprimento da pena
de prisão.
Destes processos importa destacar:
O Processo de Verificação da Legalidade
O Processo de Internamento
O internamento constitui uma medida de Segurança privativa de liberdade, que é decretada pelo juiz
da instrução criminal, juiz da causa ou juiz de execução das penas.
A medida de internamento é obrigatoriamente revista dois anos após o início do internamento ou sobre a decisão que a tiver mantido. O procedimento
é desencadeado no próprio processo de internamento dois meses antes da data prevista para a revisão – vide artigo 105º nº 2 da CP
Entretanto, o tribunal pode reapreciar a situação
a todo tempo, sempre que forem invocadas causas
justificativas de cessação da medida – vide artigo
105º, nº 1 do CP, conjugado com artigo 218º nº 1
do CEP
O Processo de Liberdade Condicional
No prazo de 90 dias antes da data prevista para a
concessão da liberdade condicional, o tribunal, oficiosamente ou a requerimento do condenado, seu
defensor ou Director do estabelecimento penitenciário, dá inicio ao processo de liberdade condicional,
A instrução deve ser concluída no prazo de 60 dias,
antes da concessão da liberdade condicional, a contar da data da instrução do processo – vide artigo
232º nº 2 do CEP.
Convocação do Conselho Técnico – artigo 233º do
CEP
Concluída a instrução, o juiz convoca o Conselho
Técnico e designa data e hora para audição do condenado, que terá lugar em acto seguido à reunião
do Conselho Técnico.
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O processo de verificação da legalidade tem por
objecto a apreciação pelo Ministério Público, da legalidade das decisões dos Serviços Penitenciários
que lhe devam ser obrigatoriamente comunicadas
– vide artigo 248º do CEP.
As comunicações devem ser efectuadas imediatamente e no prazo máximo de 24 horas – Vide artigo
249º do CEP.
Recebida a comunicação, o Ministério Público manda autuar em autos de verificação da legalidade e
profere despacho liminar de arquivamento, se concluir pela legalidade da decisão – Vide artigo 250º
do CEP.
No caso contrário, impugna nos próprios autos a
referida decisão, remetendo o processo ao tribunal
para declaração de anulabilidade, nos termos do artigo 252º do CEP.
O Processo de Impugnação
As decisões dos serviços penitenciários são impugnáveis pelo Ministério Público, nos casos acima referenciados e pelo próprio recluso ou condenado.
É de oito dias o prazo para impugnação a contar da
comunicação ou da notificação da decisão, salvo
tratando-se de impugnação de decisão disciplinar,
caso em que o prazo é de cinco dias.
Se não for indeferido liminarmente ou proferido
despacho de aperfeiçoamento, segue-se a fase da
instrução, finda a qual o juiz profere a decisão.
Quando decidir pela anulabilidade da decisão, indica as medidas que devam ser adoptadas pelo autor
da decisão, de modo a conformá-la à lei. Determina, ainda, as medidas e as condições de execução da
decisão.
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EM BUSCA DA ÉTICA NA JURISDIÇÃO: UM BREVE OLHAR AO REGULAMENTO
SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MAGISTRADOS
JUDICIAIS
Hermenegildo Pedro Chambal
Juiz de Direito e Mestre em Direito
Formador no CFJJ
hermenegildochambal@gmail.com

I.

C

Introdução. Razão de Ordem

ada vez mais a complexidade da realidade
social, e da política, e a sua judicialização reorienta o papel dos Tribunais para superar os
novos desafios éticos que se colocam no exercício
da função judicial. Isto remete-nos ao debate sobre
a existência de um conjunto de normas de conduta com uma função reguladora da ética aplicada
ao exercício profissional (jurisdicional), fenómeno
este designado por ética na jurisdição, que habilita
o ingresso de valores de integridade, competência
e diligência na “nobre função de julgar”.

opções, daí a (in) compreensiva resistência. É sabido que a novidade assusta e, impulsivamente, se
reprova, até como um mecanismo de defesa daquilo que sempre foi tido por correcto e conveniente.
Mas o medo do desconhecido não pode afectar a
essência.
O presente artigo tem um objectivo modesto: contribuir para uma reflexão sobre que fins subjazem
à regulamentação do processo de avaliação do desempenho dos juízes e das juízas.

Para o efeito, elencamos os aspectos essenciais
que nos ajudarão a aferir da sua importância e utilidade prática e, por isso, dividimos a abordagem em
É indubitável não considerar que o paradigma da três tópicos que, em nossa opinião, podem exprimir
ética da jurisdição sustentou a recente adopção o leit motiv do Regulamento: primeiro, a procura do
do Regulamento sobre os Critérios de Avaliação do fortalecimento da confiança da sociedade nos triDesempenho dos Magistrados Judiciais , doravante, bunais (1); segundo, a expressão do compromisso
Regulamento, na medida em que, este instrumen- institucional com a excelência da prestação jurisdito, veio definir um núcleo de valores essências que cional (2); e, terceiro, a busca pela legitimação dedevem nortear os juízes e as juízas no “nobre ofício mocrática do Poder Judicial (3).
de julgar”, recorrendo a expressão do texto preambular.
1.
Da necessidade do fortalecimento da
Apesar deste sublime propósito imbuído no alu- confiança da sociedade nos tribunais
dido Regulamento, o mesmo foi recebido com
reservas e críticas pela classe dos juízes e juízas , O actual contexto social e político pátrio demanda
muito provavelmente em razão do secretismo que um “novo e renovado” judiciário. Não se tenha dúnorteou o processo da sua elaboração . A exclusão vidas. O complexo processo “dívidas ocultas” e todos integrantes da magistratura judicial sobre um dos outros processos de grande criminalidade ecotema tão-relevante e com impacto significativo no nómica e financeira envolvendo figuras públicas, o
exercício da função judicial não contribuiu para o intervencionismo no contencioso eleitoral, a massiesclarecimento da razão de ser de determinadas va demanda por protecção contra a discriminação
baseada no género suportadas por uma crescente
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e afirmativa pressão de organizações da sociedade
civil (os casos “Josina Machel” e “Ntavasse”, servem
como bons exemplos), o tema dos conflitos sobre
a posse da terra e dos reassentamentos, não poucas vezes sob espectro da falta de transparência,
tragédia social e luto (pensar em Cateme e Palma),
são algumas, das muitas, ilustrações dos tempos de
incerteza e “frustração” que não se coadunam com
um modelo de juiz anacrónico, individualista e despreocupado com o impacto das suas decisões na
sociedade.
A sociedade exige, por isso, um “novo juiz moçambicano”, um juiz mais atento às dinâmicas sociais, não
burocrático, sensível aos direitos humanos, pronto
a travar excessos e abusos que grassam e fulminam
direitos e liberdades fundamentais, nas palavras de
Amartya Sen (Cruzeiro, 2019), “com objectivo concreto de eliminar as injustiças das práticas contemporâneas” .

O paradigma mudou, em busca da excelência na actuação jurisdicional.
Actualmente, define-se como um critério de avaliação do mérito a qualidade das decisões . É certo que
é indeclinável não deixar de encarar o modo como
os juízes e as juízas debelam a morosidade processual, como requisitos concretos do direito à justiça,
aliás a celeridade e a produtividade são atendíveis
para aferição do desempenho. Mas tomar a qualidade da decisão judicial como referencial exprime
a preocupação do bem servir, do entregar um “produto jurisdicional” de boa qualidade e que sirva aos
anseios do cidadão, em nome de quem, afinal, julgamos.

A boa decisão deve, entre outros, assentar em dois
pressupostos, sendo que, o primeiro dos quais,
consistirá no compromisso metodológico para a interpretação da lei e aplicação do direito adoptado
pelo Juiz, como forma de tributar maior segurança
Este desiderato só pode ser alcançado com um sis- jurídica no sistema judicial mas também permite
tema de exigência de perfil ético na actuação dos ancorar, de forma transparente, à decisão judicial
juízes e das juízas, impondo-lhes, à partir de crité- aos valores de justiça e equidade que o juiz balizou
rios objectivos (entenda-se menos subjectivos pos- no ordenamento jurídico. Portanto, não só será nesíveis) , que na sua actuação jurisdicional pugnem cessário recorrer a um procedimento sustentado
pela tramitação célere dos processos, despachem e na equidade, na igualdade de armas, no contradijulguem o maior número de processos, obviamente, tório, na motivação e na celeridade vinculados ao
sem comprometer a qualidade da decisão, que de- interesse da verdade possível de “reconstruir hispende, obviamente, dos conhecimentos e aptidões toricamente”(Matos et al, 2015); como também
técnicas adquiridas num processo de formação exigirá do Juiz a capacidade de “ler o mundo” em
contínua, completada por uma postura ética exem- que está imerso. O que implica, estar atento a diplar, sem a veleidade da apologia ao “juiz perfeito”. versidade social e cultural e na evolução dos paEste almejado novo agir dos Juízes e Juízas pode drões sociais dominantes, aspectos essenciais para
provocar a reabilitação da confiança da sociedade a obtenção de experiência. Consequentemente, o
no sistema judicial, que demonstra preocupação Juiz não pode alhear-se da interacção social e púpragmática em combater as injustiças concretas e blica, devendo, por isso, manter o contacto com ou“frustrações” exigindo um perfil ético mais rigoroso tros autores sociais, para além dos outros intervena prestação jurisdicional. Obviamente, que a re- nientes processuais, que igualmente, participam no
tenção da confiança pública é alcançada com deci- processo da democratização. Evidentemente que,
para que este processo relacional surta os efeitos
sões de qualidade.
desejados, vai se exigir que a vida pública do Juiz
seja conduzida com altos padrões, inclusive, que a
2.
Do compromisso institucional com a ex- própria vida privada seja conduzida de forma irrepreensível. Desiderato que justifica que seja concelência da prestação jurisdicional
cretizado com o escrutínio feito por outras entidaNum sistema em que o Juiz recebe em média 900 des, conforme se prevê no regulamento .
processos e finda apenas a metade , é normal que
o desempenho privilegie o factor de celeridade, O outro pressuposto basilar assenta na exigência de
criando a falaciosa impressão de que a efectiva e aperfeiçoamento técnico contínuo , o que os italianos
eficiente justiça esgota-se na produtividade . Por chamam de “aggiornamento”. É evidente que a quamuito tempo, inflamou-se a ideia de que o “Juiz bom lidade da decisão judicial funda-se, em larga medida, na estrutura lógico-racional da motivação nela
é juiz que julga muito”.
inserida. Ora, o tratamento completo, perceptível
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e claro dos aspectos essenciais da causa, a concatenação dos argumentos factuais e normativos,
harmónicos entre si, e o exame crítico das provas
produzidas, está imbricada a necessidade do magistrado orientar-se pelo aprimoramento dos seus
conhecimentos técnicos e ajustados a realidade
contemporânea tendo em vista a melhoria do seu
desempenho jurisdicional . Há, como é evidente,
uma correlação bastante estreita entre a educação e formação judiciária e a prática jurisdicional, e
não apenas circunscrito ao direito tradicional, mas
que propicie um conhecimento interdisciplinar
(Oliveira, 2016). Um magistrado desalinhado com
as transformações sociais em curso, preso ao formalismo legal postulado pelo positivismo jurídico é
incapaz de cogitar e dar respostas concretas e coerentes com as necessidades sociais do Moçambique
de hoje.

atento e preocupado com as mudanças sociais, que
olha pela janela o impacto da sua decisão, após ter
submergido na mescla complexa dos interesses em
jogo na sociedade actual e examinado com argúcia
as questões conflituantes.
A sociedade clama por juízes, e juízas, criativos, com
conhecimento transversal e multidisciplinar e interpretes afincados das condutas individuais e comunitárias, capazes de transpor formato abstracto imposto pela normatividade e buscar a solução
mais justa. É este modelo de intervenção judicial
que se pode adequar a actual sociedade democrática moçambicana e contribuir para o reconhecimento do papel vital dos juízes e juízas na regulação dos
conflitos sociais.

A legitimação dos tribunais feita por esta via material está articulada com a forma como o desempenho dos juízes e das juízas é avaliado, já não por
A excelência da prestação jurisdicional corporizacritérios essencialmente quantitativos (mapas
da na decisão judicial devidamente fundamentada,
estatísticos e relatórios de actividade), mas agora
para além de permitir o reconhecimento e concrepor critérios substantivos em “consonância com a
tização da justiça, também consubstancia um facmissão de resolver adequadamente, aos olhos da sotor de legitimação da função judicial.
ciedade, os conflitos dela emergentes e de obter, pelo
consenso implicitamente consagrado, a regulação das
3.
Da legitimação do Poder Judicial decor- expectativas normativas da comunidade onde se inserem” (Cruzeiro, 2019).
rente da actividade jurisdicional
A tese de que o processo de legitimação democrática do Poder Judicial pressupõe, necessariamente,
a intervenção do Executivo e do Parlamento, face a
tradicional concepção da legitimidade baseada no
sufrágio, contribui para o fenómeno de “politização
da justiça” , expresso no modelo de composição dos
órgãos de cúpula do Poder Judicial e alimentou a
construção do mito de que há “segmentos constitucionais desprovidos de legitimidade” (Afonso, 2004).
É, por isso, de aplaudir o surgimento, dentro do Poder Judicial, de uma nova coloração embasada no
Regulamento que enfatiza um processo de legitimação pelo exercício jurisdicional.
O modo como os tribunais e os juízes e as juízas se
vinculam à verdade material e justiça dos casos a
eles submetidos constituem fonte importante, talvez suprema, de legitimação do Poder Judicial. A
afirmação, através da imposição de normas de conduta na actuação dos magistrados judiciais, feita no
Regulamento, constitui expressão clara do compromisso que se pretende ver reflectido na administração da justiça em nome do povo, como aponta o
texto constitucional. Quer-se um Juiz comprometido com os direitos humanos, diligente e ponderado,
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II.

À laia da conclusão

Seria surreal afirmar que o Regulamento não apresenta elementos críticos e controversos, que impelem futuras reflexões. Todavia, não se pode ignorar
a conquista de um modelo transformador de aferição do desempenho do Juiz patente no Regulamente, bastante exigente, aceite-se sem hesitações,
mas que visa estimular nas juízas e juízes moçambicanos a capacidade de questionamento crítico da
sociedade, pejada de novas e complexas preocupações, que demanda melhor preparo técnico, ético
e humano. Tenho plena convicção que, sem olvidar
as suas omissões e imperfeições, o Regulamento
segue uma nova via, pois como manifesta o filósofo
Severino Ngoenha (2019), “As instituições só podem
ser fortes se forem compostas por homens (digo eu juízas e juízes) íntegros e competentes; só podem ser fortes e atraírem respeito e confiança dos cidadãos se não
forem promíscuas”. A via da ética na jurisdição é uma
sólida proposta.
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O ADULTÉRIO DA MULHER COMO FUNDAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Carlos Pedro Mondlane
Juiz de Direito
cpmondlane@yahoo.com

D

o ponto de vista de relações afectivas, nada
dói mais para uma pessoa do que a sensação
de estar a ser vítima de traição. Não precisa
ter certeza...
A mera desconfiança consome. A confiança construída ao longo do casamento é quebrada. A vergonha e a perda de confiança na própria pessoa, nas
suas qualidades e atributos, ficam profundamente
afectadas. A ideia de que se é falível, dispensável e
sem nenhuma propriedade especial que justifique
devoção completa domina. Conceber que o objecto
do seu amor pode estar a preferir dormir em outros leitos é devastador.
Etimologicamente, a palavra adultério vem do latim
“adulterium”, que significa acesso ao leito ou útero
de outrem. Adulterium est ad alterum thorum vel uterum acesso.
Segundo Ana Prata, in Dicionário Jurídico, 3ª edição, p. 36, o adultério ocorre quando há relações
sexuais entre uma pessoa casada e outra que não
seja o seu cônjuge. O adultério é assim infidelidade
conjugal, amantismo ou prevaricação.

Nos termos da nossa lei, designadamente do artigo 97.º, n.º 1 da Lei da Família, aprovada pela Lei n.º
22/2019, de 11 de Dezembro, os cônjuges estão
reciprocamente vinculados pelos deveres de respeito, confiança, solidariedade, assistência, coabitação e fidelidade. Em conformidade, só há adultério entre pessoas formalmente unidas pelo vínculo
do casamento.
A opção do nosso legislador pode ser questionada,
sobretudo para uma realidade onde as pessoas em
regra constituem famílias sem as devidas formalidades. Parte significativa das relações, a que as
pessoas chamam de casamento, não são verdadei-
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ros casamentos, mas meras uniões não tuteladas
por lei. Assim, teoricamente, nas uniões de facto,
que somente relevam para efeitos patrimoniais,
presunção de paternidade e maternidade e sucessórios (artigo 208.º da Lei da Família), o homem e
a mulher não estão vinculados pelo dever de fidelidade. O mesmo se diz quanto às uniões polígamas,
aos namoros e outras fontes de ligação afectiva entre homens e mulheres.
Se esta é a construção jurídica dominante, socialmente as coisas não se passam assim. Não goza de
legitimidade popular a tese de que não há adultério
nas uniões de facto, nas uniões polígamas ou até
nas relações de namoro.
Pode se falar de traição, que é uma figura não especialmente tutelada pelo Direito, mas a evocação
que ela enseja traz dor emocional equiparada à do
adultério e fragiliza a relação, pondo em causa a estabilidade do lar e a felicidade da família.
Os casos de adultério geram sempre muita confusão, discussão e desconforto para a vítima. Se as
mulheres são ensinadas a relevar, perdoando sempre o homem porque é sua natureza trair, o quadro fica diferenciado quando se trata de adultério
da mulher. O homem não perdoa. Muitas vezes, o
homem traído reage com agressão física contra a
mulher adúltera, provocando danos na sua integridade física ou até morte, em casos mais graves.
A questão de interesse é apurar se é justificável aos
olhos da lei a conduta do homem que num momento de fúria actual ou a posterior agride a mulher por
sabê-la adúltera?
Recentemente, um tribunal baseou-se numa cita-
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ção bíblica para justificar a violência doméstica sobre mulher adúltera.
Aconteceu em Portugal.
O Tribunal da Relação do Porto justificou um caso
flagrante de violência física grave cometida contra
mulher com fundamento na bíblia e nas civilizações
em que o adultério feminino é punido com morte.
Tratava-se, como referido, de um caso de adultério
praticado por uma mulher que, sendo casada, envolveu-se com um terceiro, violando o dever conjugal de exclusividade no trato sexual.
Descoberto o adultério, foi a mulher fisicamente
agredida pelo marido.
Para o homem, o que estava em causa era a sua
honra e dignidade.
O tribunal deu-lhe razão, sustentando ser imperdoável o adultério da mulher por ser uma conduta que a sociedade sempre condenou. Sustentou
que maioritariamente são as próprias mulheres a
condenarem uma adúltera, acrescentando que a
mulher que comete o adultério é uma pessoa falsa,
hipócrita, desonesta, desleal, fútil, imoral. Enfim,
carece de probidade moral. E dá exemplos de grande interesse sobre a matéria, sobre as sociedades
que lapidam a mulher adúltera, para além de invocar a Bíblia, a qual diz, que a mulher adúltera deve
ser punida com a morte.
Como se vê, o Acórdão em causa provocou choque.
Fez recordar o Velho Código Penal de 1886 que
criminalizava o adultério da mulher com penas mais
graves que o adultério do homem. O adultério da
mulher era sempre punido com uma pena severa de
prisão maior de dois a oito anos de prisão maior. Diferentemente, o adultério do homem só era punido
se o infractor tivesse “manceba teúda e manteúda na
casa conjugal”. E a sanção correspondente à infracção era consideravelmente mais leve. Apenas pena
de multa.
Por outro lado, ainda, o adultério da mulher dava
sempre ao marido o direito de requerer a separação de pessoas e bens, enquanto o adultério do
marido só constituía causa legítima de separação,
quando fosse cometido com “escândalo público, ou
completo desamparo da mulher, ou com concubina
teúda e manteúda no domicílio conjugal”.
Certo era que o homem casado que encontrasse a
sua mulher em adultério e nesse acto a matasse ou
a ela ou ao adúltero, ou a ambos, ou lhes causasse
alguma ofensa corporal grave, seria punido somen-
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te com pena de desterro por seis meses. O mesmo
princípio seria aplicado à mulher casada que matasse a concubina do marido, ou ao marido ou a ambos, ou lhes fizesse as ofensas corporais referidas
na casa conjugal. Entendia-se que a provocação
constituída por adultério constituiria uma causa de
exclusão da culpa. Neste sentido, Maia Gonçalves,
in Código Penal, 6ª edição, pp. 601-602.
Para a validade da provocação como causa de exclusão da culpa, o homicídio voluntário ou os ferimentos, ou os espancamentos ou outra ofensa
corporal, têm de ser cometidos sem premeditação,
sendo provocados por pancadas ou outras violências graves para com as pessoas (artigo 182 do Código Penal, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 31 de
Dezembro). De fora ficam as condutas baseadas no
estado de ira, dor, excitação ou cólera causadas por
um comportamento de deslealdade no casamento
ou figuras afins.
Esta questão tem particular interesse quando se
trata de adultério. Uma reacção violenta da vítima
do adultério, afectada à condição normal de determinação e de reflexão com serenidade, pode levar
ao assassinato do cônjuge adúltero ou a inflicção de
tortura ou lesões físicas graves.
É desta forma que a vítima do adultério faz justiça privada. Vinga-se da sua honra e consideração
afectadas.
Apesar de, aparentemente, ter embasamento cultural que o homem que descobre a sua mulher
adúltera e a agrida como forma de lavar a sua honra, a verdade, porém, é que tal comportamento é
proibido por lei.
O novo paradigma que colocou a tónica no respeito da dignidade da pessoa humana (artigo 40 da
Constituição) deixou de legitimar a violência cometida contra a pessoa. No mesmo sentido, regem, no
geral, o artigo 1.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e artigo 5.º da Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos e, para mulher, em
especial, artigo 2.º, alínea f) da Convenção contra
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
e artigo 3.º, n.º 1 do Protocolo à Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos, relativo aos Direitos da Mulher em África.
O Estado não pode considerar aceitável que a mulher seja coisificada porque cometeu adultério. Seria uma argumentação frontalmente contrária à
Constituição e aos instrumentos jurídicos internacionais protectores dos direitos humanos, por pro-
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fundamente machista e discriminatória.
A ideia do patriarcado como um sistema sócio-familiar, em que a atribuição de papéis sociais confere aos homens o poder primário, autoridade moral,
privilégio social no domínio familiar sobre a mulher,
de tal sorte que o papel desta é socialmente inferior ao dos homens em todos os quesitos, seja na
economia, no plano profissional, no domínio físico
e na vertente emocional não é, de todo, aceitável.
Sendo a violência contra a mulher, neste domínio,
de se qualificar com excludentes da ilicitude ou da
culpa, importa distinguir se a mesma é objectiva ou
subjectiva.
As qualificadoras subjectivas são respeitantes à
motivação do crime e as objectivas com a forma
de execução. A doutrina ensina que as qualificadoras objectivas são as que dizem respeito ao crime,
enquanto as subjectivas respeitam ao agente. Enquanto as objectivas têm a ver com as formas de
execução (meios e modos), as subjectivas reportam
a motivação do crime.
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A violência contra a mulher, mercê da sua qualidade, tem a ver com a motivação do crime. Agride-se
a mulher só por ser mulher (violência baseada no
género). É a sua condição de sexo feminino que motiva o atentado à sua integridade física e, em casos
mais extremos, à vida. Esta violência não pode nunca ser o meio nem a forma de execução do crime,
pelo que não se aplica ao agente qualquer circunstância mitigadora da ilicitude ou da culpa ou qualquer privilégio.
A questão não é de se aceitar o adultério, mas a
de respeitar a dignidade da mulher. Não se pode
atenuar ou justificar qualquer tipo de violência, no
caso a violência doméstica, mesmo em caso expresso de adultério.

Cronicando a Justiça

49

Documentação
em destaque
(Maio a Julho de 2020)

WÒkolola. BoletÍm Informativo do CFJJ

Volume 3, nº 2.

2020

Documentação em destaque

50

Estado de Emergência, por razões de calamidade
pública, por mais 30 dias, com início às 0 horas do
dia 31 de Maio de 2020 e término às 23h59 do dia
•
Decreto n.º 51/2020 de 1 de Julho – Apro- 29 de Junho de 2020.
vação das medidas de execução administrativa
Decreto Presidencial n.º 14/2020 de 28 de
para a prevenção à contenção da propagação da •
Maio
–
Prorrogação do Estado de Emergência por
pandemia COVID-19.
razões de calamidade pública por mais 30 dias,
•
Lei n.º 8/2020 de 29 de Junho – Ratificação com início às 0 horas do dia 31 de Maio de 2020
da Declaração que prorroga, pela terceira vez, e término às 23h59 do dia 29 de Junho de 2020,
o Estado de Emergência, constante do Decreto abrangendo todo o território nacional.
Presidencial n.º 21/2020, de 26 de Junho, por razões de calamidade pública, por mais 30 dias, com
início às 0 horas do dia 30 de Junho de 2020 e término às 23h59 do dia 29 de Julho de 2020 abranJurisprudência:
gendo todo o território nacional.
•
Decreto Presidencial n.º 21/2020 de 26
de Junho – Prorrogação do Estado de EmergênAcórdão do Conselho Constitucional n.º 7/
cia, por razões de calamidade pública, por mais 30 •
CC/2020,
de 8 de Maio. Relator: Dr. Ozias Pondja
dias, com início às 0 horas do dia 30 de Junho de
Declara
a
nulidade dos actos relativos aos em2020 e término às 23h59 do dia 29 de Julho de
préstimos
contraídos
pelas empresas Proindicus,
2020.
SA, e Mozambique Asset Management (MAM,
•
Lei n.º 7/2020 de 18 de Junho – Prorro- SA), e das garantias soberanas conferidas pelo
gação por mais 180 dias dos períodos da Vacatio Governo, em 2013 e 2014, respectivamente, com
Legis da Lei n.º 24/2019, de 24 de Dezembro, que todas as consequências legais.
aprova o Código Penal, da Lei n.º 25/2019, de 26
Acórdão do Conselho Constitucional n.º 8/
de Dezembro, que aprova o Código de Processo •
CC/2020,
de 26 de Maio. Relator: Dr. Mateus da
Penal e da Lei n.º 26/2019, de 27 de Dezembro,
Cecília
Feniasse
Saize - Não conhece do pedido
que aprova o Código de Execução de Penas, a
de
declaração
da
inconstitucionalidade e da ilegacontar da data em que as respectivas leis entralidade
das
normas
constantes nos artigos 1 e 7 do
riam em vigor, para permitir que os objectivos da
Decreto
n.
º
40/2018,
de 23 de Julho, por inutilidavacatio legis sejam alcançados, os quais foram
de
superveniente
de
uma
decisão de mérito.
comprometidos pela adopção de medidas forçada
pela Pandemia da COVID-19.
•
Acórdão do Conselho Constitucional n.º 9/
CC/2020,
de 28 de Maio. Relator Dr. Albano Ma•
Diploma Ministerial n.º 20/2020 de 2 de
cie
Ao
abrigo
da alínea a) do n.º 1 do artigo 243
Junho – Aprovação das brochuras para a produda
CRM,
não
declarar
a inconstitucionalidade da
ção e uso de máscaras para o público.
alínea b) do n.º 3 do artigo 145 do Estatuto Geral
•
Decreto n.º 37/2020 de 2 de Junho – Apro- dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado
vação das medidas económicas e sociais adicio- pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, que impõe
nais, de excepção e temporárias, com vista a miti- como condição de reingresso na Função Pública o
gar o impacto da pandemia da COVID-19, durante decurso de quatro anos sobre a data do despacho
o período de vigência do Estado de Emergência.
do pedido de exoneração do funcionário público.
•
Decreto n.º 36/2020 de 2 de Junho – Apro- • Acórdão do Tribunal Superior de Recurso
vação das medidas de execução administrativa
(TSR) n.º 59/2020, de 12 de Junho. Relator: Dr.
para a prevenção e contenção da propagação da
Adérito Abraão Malhope – Dá provimento ao
pandemia COVID-19.
recurso interposto por Rofino Felisberto Licuco
contra o Tribunal Judicial do Distrito Mu•
Decreto n.º 37/2020 de 2 de Junho – Apronicipal
de Khampfumo – 3ª. Secção e revoga a
vação das medidas económicas e sociais adiciodecisão
daquele Tribunal de primeira instânnais, de excepção e temporárias, com vista a miticia,
absolvendo
o réu dos crimes de violência
gar o impacto da pandemia da COVID-19, durante
física
e
psicológica
de que foi acusado pelo Mio período de vigência do Estado de Emergência.
nistério Público no Autos n° 10/2ª CRIM/17 e
•
Decreto n.º 36/2020 de 2 de Junho – Aproque tinha como vítima Josina Ziyaya Machel.
vação das medidas de execução administrativa
para a prevenção e contenção da propagação da
pandemia COVID-19, a vigorar durante o Estado
de Emergência.
•
Lei n.º 6/2020 de 29 de Maio – Ratificação
da Declaração que prorroga, pela segunda vez, o

Legislação:
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