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Editorial

Caro leitor,
“WÒKOLOLA”, vocábulo de língua emakwa, que significa “justiça; virtude
que faz com que se dê a cada um o que lhe pertence’’, dá nome ao Boletim Informativo do CFJJ, cuja missão é proporcionar uma formação profissional, investigação e documentação de conteúdos técnico-jurídico,
ético e humanista, orientada para a defesa do Estado de Direito, desenvolvimento socioeconómico sustentável, combate à corrupção, protecção do interesse público e dos direitos humanos visando contribuir para
o funcionamento eficiente e eficaz do sector da administração da justiça
em Moçambique.
Apraz-nos entregar este número, o primeiro da Edição de 2020, após um
interregno de cerca de 16 anos, desde a primeira publicação, que remonta de 2003, na altura muito bem acolhida e enaltecida por todos,
principalmente, pelos parceiros de cooperação, que encontravam, nesta
Newsleter, um importante meio informativo e de prestação de contas.
Sem descurar as já tradicionais temáticas que o periódico vem habituando os leitores ao longo do tempo, este número, que marca o regresso da
publicação do Wòkolola, centra atenção em tópicos relacionados com a
COVID-19, uma questão de saúde pública emergente, com impactos severos à escala global – daí o interesse – com reflexos em todas as áreas
da sociedade, incluindo o sector da justiça.
Wòkolola está de volta à ribalta, com o número que agora publicamos,
que doravante passará a ser bimestral.
Com este retorno da publicação da Newsleter, esperamos resgatar esta
importante fonte de informação, que por meio de notícias, artigos de
opinião, entrevistas, entre outros conteúdos, destina-se a informar aos
operadores da justiça, às instituições do Sistema de Administração da
Justiça (SAJ), aos funcionários, parceiros e a todos que se interessam por
questões de justiça, formação, pesquisa e outras, além de destinar-se a
proporcionar um espaço aberto de reflexão e debate.
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Nesta nova roupagem, mantém-se fiel à sua filosofia, apesar das
constantes dinâmicas, tendo alterado a sua estrutura, passando a ser
constituído pelas seguintes rubricas: i) CFJJ em revista – destinada à
publicação de notícias breves sobre as actividades realizadas ou em
curso no CFJJ durante o período coberto por aquele número do Wòkolola; ii) Cronicando a justiça – na qual serão publicadas crónicas sobre
temas jurídicos e judiciários diversos; iii) Artigos de opinião jurídica e
judiciária – dedicada à publicação de artigos breves, na qual os autores poderão expor suas opiniões pessoais sobre um tema específico ligado ao lema daquele número do Wòkolola; e iv) Documentação
em destaque – onde será divulgada e comentada alguma legislação
ou jurisprudência relevante publicada durante o período coberto por
aquele número do Wòkolola.
Para que alcance os resultados a que se propõe, o Wòkolola conta
com o inestimável apoio de todos os Magistrados Judiciais, do Ministério Público e do Tribunal Administrativo, Oficiais de Justiça, Conservadores e Notários, Defensores Públicos, Técnicos Superiores do IPAJ,
Advogados, e demais operadores do Sistema de Administração da
Justiça, sendo o convite extensivo a todos interessados da sociedade
civil, em geral, e da comunidade académica, em particular, para que
contribuam remetendo artigos de opinião, sugestões e comentários
para alimentar e aperfeiçoar a nossa newsletter.
As regras para publicação estão disponíveis em nossa Página Web
(www.cfjj.gov.mz) e a vossa opinião será muito bem-vinda por meio
do endereço ddic@cfjj.gov.mz.
Boa leitura e até o próximo número.

A Editora Chefe
Elisa Samuel Boerekamp
Juíza de Direito
Directora do CFJJ
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CFJJ em revista

Com vista a discutir perspectivas de projectos conjuntos

DIRECTORA DO CFJJ PARTICIPA DO
ENCONTRO COM O DIRECTOR DA ABC E
EMBAIXADOR DO BRASIL

A

os 15 de Janeiro de 2020, durante a visita à
Moçambique, em representação do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por ocasião da
tomada de posse de Sua Excia. o Presidente da
República, Filipe Jacinto Nyusi, o Director da
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Embaixador Ruy Pereira e o Embaixador do Brasil em Moçambique, Carlos Alfonso Iglesias
Puente, reuniram-se com autoridades moçambicanas a fim de discutir as perspectivas de
projectos conjuntos, ao abrigo da cooperação
bilateral.
Durante o encontro, a Directora do Centro de
Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), Dra. Elisa
Samuel Boerekamp, teve a oportunidade de fazer referência ao Projecto de Capacitação Jurí-
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dica de formadores do CFJJ e Magistrados Moçambicanos, acordado entre o Ministério das
Relações Exteriores brasileiro, através da ABC
e o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique (MJCR), com
objectivo de formar e capacitar magistrados e
formadores do CFJJ, contribuindo, desta forma,
para o reforço das capacidades de actuação
dos visados em diversas áreas temáticas.
Ao abrigo deste projecto foram publicados
03 manuais (Manual de combate ao tráfico de
seres humanos, estupefacientes e armas; de
combate ao crime de branqueamento de capitais; e de combate aos crimes de corrupção e
sonegação fiscal) pelos magistrados moçambicanos, sob directa e permanente orientação
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e acompanhamento dos formadores da Escola prevista, paralelamente, a publicação de ouSuperior do Ministério Público da União (ESM- tros que versam sobre matérias como meio
PU).
ambiente, património cultural e intelectual, direitos do consumidor, lavagem de dinheiro e
Actualmente, o CFJJ, juntamente com a ES- violência doméstica; tais actividades iniciaram
MPU, encontram-se a promover a revisão e em 2019 e decorrem no presente ano.
actualização dos referidos manuais, estando

NOVA GESTÃO, NOVOS PROJECTOS PARA O MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

N

a sequência da nomeação dos novos
membros do Governo, como resultado do
último sufrágio eleitoral, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, após ser reconduzido ao cargo do mais alto Magistrado da Nação,
nomeou para o cargo de Ministra da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena
Mateus Kida, então Vice-Ministra do Interior do
Governo dissolvido, cargo que ocupava desde
2017.

em Direito Público-Cidadania e Efectividade de
Direitos, em 2004. De Março à Novembro de
2005, frequentou o Curso Inicial de Ingresso à
Magistratura Judicial e do Ministério Público,
CFJJ.

No exercício da carreira de Magistrada Judicial, Helena Mateus Kida foi Juíza no Tribunal
Judicial da Província de Gaza, afecta ao Distrito
de Chibuto, entre 2006 e 2008; Juíza no Tribunal Judicial da Província de Maputo, afecta no
Magistrada Judicial de carreira, Helena Kida, Distrito de Boane, entre 2009 e 2010; Juíza da
nasceu na aldeia do Lago, Província de Nias- Terceira Secção no Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo, distrito Kampfumo, entre 2010 e
2011; Juíza da Secção de Instrução Criminal, no
Tribunal Judicial da Província de Maputo, entre
2011 e 2015; Juíza da Quarta Secção Laboral, no
Tribunal Judicial da Província de Maputo, entre
2015 e 2017; e Juíza no Tribunal de Polícia, entre
Outubro e a sua nomeação ao cargo de Vice-Ministra, em Novembro de 2017.

Helena Mateus Kida
(Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos)

sa, e, além do Português, também é fluente na
língua inglesa. Licenciada em Direito, em 2001,
mais tarde frequentou a Universidade Federal
da Bahia, no Brasil, onde concluiu o mestrado
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Desde Fevereiro de 2020, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos
passou a contar com Filimão Joaquim Suazi,
nomeado para o cargo de Vice-Ministro. Natural de Maputo, Licenciado em Direito pela
Universidade Eduardo Mondlane, em 2004, e
pós-graduado em Regulação do Sector Energético, pela mesma universidade, em 2012, o
actual Vice-Ministro exerceu actividades como
jurista na Unidade de Parcerias Público-Privadas no Conselho Municipal de Maputo entre
2005 a 2007; exerceu, ainda, funções de chefia
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junto do Gabinete Jurídico da mesma instituição entre 2014 a 2017; Advogado e Vereador do
Pelouro de Administração Municipal e Recursos humanos no Conselho Municipal da Cidade
da Matola. De 2014 a 2019, actuou, por indicação de Sua Excelência o Presidente da República como membro do Conselho Superior da
Magistratura Judicial Administrativa. Enquanto
académico foi docente universitário das cadei- •
ras de Direito Administrativo, Direito de Família,
Direito do Trabalho, Administração da Justiça,
Direito Comercial e Direito Constitucional.
Os novos titulares do pelouro, Helena Kida e Filimão Suazi, têm pela frente o complexo desa-

Filimão Joaquim Suazi
(Vice -Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos)

•

Expandir os Serviços de Penas Alternativas
à Pena de Prisão para todos os tribunais de
nível distrital, o que requer a formação e capacitação de todos os operadores de justiça nestas matérias, estando o CFJJ, com o
apoio do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), na fase conclusiva da elaboração e integração curricular,
num pacote que inclui o Manual de Formação em Penas Alternativas à Pena de Prisão;

•

Promover o papel dos tribunais comunitários e dos mecanismos extrajudiciais de resolução de litígio como meios de promoção
da justiça, que de entre outras acções, implica, também, fazer aprovar o Regulamento da Lei que cria os Tribunais Comunitários,
em vias de ser aprovado, sendo de destacar
o contributo do CFJJ para os avanços alcançados neste domínio, através dos estudos
e seminários desenvolvidos pelo Departamento de Estudos e Investigação, e por alcançar no que tange à capacitação contínua
dos membros de Tribunais Comunitários;

Garantir a criação de mais tribunais distritais
e reduzir a superlotação das penitenciárias,
o que significa que até 2024, 89% dos distritos do País deverão ter um Tribunal Judicial
com vista a diminuir o tempo médio de re- •
solução de litígios para 06 meses e reduzir
a superlotação penitenciária na ordem de
87%, com especial enfoque para os casos
de prisão preventiva expirada;
Assegurar que a taxa de cobertura do registo de nascimento seja de 80%, o que implica, entre outros aspectos, criar novos 70
Postos de Registo Civil nas Unidades Sanitárias e proceder à Instalação do Sistema de
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Construir e reabilitar Infraestruturas dos
Registos e Notariado; proceder a manutenção/reabilitação de edifícios para o funcionamento dos Tribunais e residências de
magistrados; e dar continuidade à elaboração do projecto executivo de construção de
edifícios novos para os Tribunais Judiciais e
garantir a sua implementação efectiva.

•

fio de implementar o Programa Quinquenal do
Governo 2020-2024, cujo objectivo estratégico
para o Sector passa por “Assegurar o bom funcionamento do sistema da administração da
justiça com vista a garantir o acesso à justiça e
ao direito aos Cidadãos”. Para o efeito, irão perseguir, entre outras, as seguintes metas:
•

Registo Civil e Estatísticas Vitais (SIRCEV);
bem como assegurar que 100% das Confissões Religiosas existentes estejam em
conformidade com o novo Regime Jurídico;
medidas essas que requerem a formação e
aperfeiçoamento dos quadros dos Registos
e Notariado pelo CFJJ.

Realizar a Reforma Legal do Sector da Justiça, procedendo à revisão do quadro legal
do Registo Automóvel; reforçar o quadro
institucional sobre a probidade pública, recuperação de activos, branqueamento de
capitais, crimes cibernéticos e conexos,
bem como, regulamentar o funcionamento da Central de Garantias Mobiliárias, meta
para a qual o CFJJ deverá contribuir no âmbito da sua missão.

CFJJ em revista
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SPOTLIGHT

INICIATIVA
: WORKSHOP DE BALANÇO
DE 2019 E PLANIFICAÇÃO PARA O ANO 2020

A

“Iniciativa Spotlight” é um projecto do Governo de Moçambique, financiado pela União
Europeia, implementado por quatro agências
das Nações Unidas (ONU Mulheres, PNUD,
Fundo das Nações para a Infância-UNICEF e
Fundo das Nações Unidas para a população-FNUAP), com o objectivo de reduzir ou eliminar a violência contra as mulheres e raparigas.

A violência praticada contra as mulheres e
raparigas é uma das maiores e mais comuns
violações de direitos humanos em Moçambique e no Mundo. Esta realidade representa
uma barreira para a igualdade, empoderamento das mulheres, desenvolvimento e, por isso,
um impedimento ao alcance dos Objectivos
de Desenvolvimento Sustantável, mais especificamente, o objectivo 5, sobre a igualdade do
Inserido nesta iniciativa, entre os dias 22 e 23 género. Com vista à “não deixar ninguém para
de Janeiro corrente, teve lugar, em Maputo, o trás” O CFJJ como instituição parceira da IniciaWorkshop de Balanço de 2019 e Planificação tiva Spotlight continuará, na prossecução da
para o ano 2020, onde o CFJJ esteve represen- sua missão, a reforçar as capacidades de actado pelo Departamento de Planificação, Esta- tuação dos juízes, procuradores e defensores
tística e Cooperação.
públicos do IPAJ para a prevenção e combate
O evento tinha como objectivos avaliar o está- de todas as formas de violência praticada congio da implementação do Plano Anual de tra- tra as mulheres e raparigas.
balho de 2019, planificar o ano de 2020 e, ainda, definir os mecanismos de coordenação e
comunicação interinstitucional.
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XIX CURSO DE INGRESSO ÀS MAGISTRATURAS E I CURSO
DE FORMAÇÃO INICIAL DE DEFENSORES PÚBLICOS
MARCAM O ARRANQUE DO ANO ACADÉMICO NO CFJJ

R

ealizou-se, no dia 10 de Fevereiro corrente, a cerimónia solene de abertura do XIX
Curso de Formação Inicial para o ingresso nas
carreiras das Magistraturas Judicial e do Ministério Público e o I Curso de Formação Inicial
de Defensores Públicos do IPAJ para Exercício
de Mandato Forense, que teve lugar no Centro Cultural do Banco de Moçambique – Cidade da Matola. O XIX Curso, que conta com 103
candidatas e candidatos (50 de sexo feminino e
53 masculino) tem duração de 1 ano, tendo iniciado em Fevereiro de 2020, estando o termino
previsto para Março de 2021.
O curso iniciou com o estágio de imersão, que
é uma inovação curricular dentre várias que
o currículo deste ano apresenta. Este estágio
consistiu na primeira etapa da formação, tendo
decorrido de 11 de Fevereiro a 13 de Março de
2020, em diversas instituições do Sistema de
Administração da Justiça (SAJ): na Ordem de
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Advogados de Moçambique (ODM); no Gabinete do Provedor de Justiça (GPJ); na Direcção
do Serviço Nacional de Investigação Criminal
da Cidade de Maputo (SERNIC); no Gabinete
Central e da Cidade de Atendimento à Família, Criança Vítima de Violência; na Delegação
do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica
da Cidade de Maputo (IPAJ) e nos Estabelecimentos Penitenciários Provinciais de Maputo e
Especial de Mulheres de Ndlavela.
O estágio de imersão precede a fase teórico-prática, visando entre outros objectivos, ambientar os formandos, permitindo-lhes um
primeiro contacto com as instituições do SAJ
através da interacção com os titulares, por via
de palestras sobre o papel de cada um na administração da justiça, visitas às Instalações e,
fundamentalmente, consulta de peças processuais findas, disponibilizadas para efeitos didácticos. As reacções das instituições visitadas
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a este novo formato – assim como de outras do
SAJ que, não tendo sido visitadas, não se coibiram de tecer elogios à iniciativa tornada pública – foi satisfatória, sendo, portanto, um conceito inovador no desenho curricular do curso
bastante aplaudido pelo sistema.

ção, repressão e combate ao terrorismo, bem
como a Lei n.º 2/2019 de 11 de Novembro, que
estabelece os Princípios e Procedimentos da
Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional
em Matéria Penal, entre outras.

Em termos de revisão do modelo de formaAs inovações na componente de desenvol- ção, outra inovação situa-se na abordagem por
vimento curricular se estendem à reforma de competências, em substituição da abordagem
boa parte de conteúdos programáticos, que por conteúdos, tendo sido concebidos ao nídecorre da necessidade de integração de ma- vel do desenho curricular dois perfis de saída
térias novas, face à aprovação de várias leis e claramente distintos, o de Juiz por uma lado e
decretos nos últimos anos, designadamente, o de Procurador por outro. Na prática, esta inoo novo Código Penal (aprovado pela Lei n.º vação implica trabalhar no contexto de sala de
24/2019, de 24 de Dezembro que revoga o art.º formação por competências gerais (formação
2 do Decreto-Lei n.º 182/74, de 2 de Maio e o comum) e por competências específicas (forCódigo Penal aprovado pela Lei n.º 35/2014 mação específica) em função das especificidade 31 de Dezembro), o Código do Processo des das carreiras profissionais de destino.
Penal (aprovado pela Lei n.º 25/2019 de 25 de
Dezembro), o Código de Execução das Penas Relativamente ao I Curso de formação inicial
(aprovado pela Lei n.º 26/2019 de 27 de De- de Defensores Públicos do IPAJ para exercício
zembro), a Lei da Família (Lei n.º 22/2019 de 11 de mandato forense, financiado pelo PNUD,
de Dezembro que revoga a Lei n.º 10/2004, de conta com 30 formandos e formandas e tem
25 de Agosto), a Lei de Prevenção e Combate duração de 6 meses de formação teórico-práàs Uniões Prematuras (Lei n.º 19/2019 de 22 de tica e estágios (imersão, intercalar e jurisdicioOutubro) e Lei das Sucessões (Lei n.º 23/2019 nal). Iniciou com o estágio de imersão de 11 de
de 23 de Dezembro que revoga o Livro V do Fevereiro a 13 de Março de 2020 nos mesmos
Código Civil), a Lei n.º 5/2018 de 2 de Agosto, moldes do curso de magistrados; seguiu a fase
que estabelece o regime jurídico de preven- teórico-prática em aulas presenciais iniciadas
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a 2 de Março devendo prolongar-se até 10 de
Julho de 2020; estando previsto o estágio jurisdicional de 20 de Julho a 21 de Agosto de 2020
e o encerramento a 28 de Agosto de 2020.
Com esta acção espera-se fortalecer os conhecimentos técnico-jurídicos dos Defensores
Públicos, aproximando-os das valências que
reúnem os advogados, pois, há evidências que
indicam lacunas de conhecimento dos visados
quanto a sua actuação nos tribunais.

manifestamente insuficiente para moldar as
competências e habilidades necessárias e exigidas, tendo em conta a grande responsabilidade que lhes assiste de garantir a assistência
jurídica aos cidadãos carenciados em nome do
Estado.

O plano curricular actual prevê 6 meses de formação, sendo 4 de formação teórico-prática e
2 de estágio, perfazendo a carga horária de 786
horas. O currículo de formação de defensores
Trata-se do primeiro curso no novo formato, públicos segue a mesma filosofia do currícuanteriormente, com o mesmo objectivo forma- lo do curso dos magistrados quanto a abordava-se Defensores públicos em 45 dias, tempo gem por competências e estrutura curricular,
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incluindo também os estágios de imersão, intercalar e jurisdicional. As áreas temáticas, jurisdições ou módulos são comuns, a diferença
situa-se na carga horária que é relativamente
menor e nas competências que definem o perfil de saída.

no Quinquenal do Governo 2020-2024 (PQG
2020-2024), voltados, por um lado, para o reforço da democracia, preservação da unidade
nacional e defesa da pátria e da soberania, por
outro, para a promoção de boa governação e
descentralização, promovendo a melhoria da
prestação de serviços públicos e reforço da inEm geral os cursos acima descritos irão contegridade na Administração Pública, bem ainda
tribuir para a melhoria do desempenho dos
o bom funcionamento do Sistema de Adminisprofissionais beneficiários nas suas áreas de
tração da Justiça com vista a garantir o acesso
intervenção, e, por consequência, para a meà justiça e aos direitos pelos cidadãos.
lhoria das respectivas instituições na provisão
do serviço público de justiça, contribuindo
para a materialização dos pilares I e II do Pla-

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

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
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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
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Procuradoria Geral da República

Conselho Superior da Magistratura Judicial
Av. Julius Nyerere, nº 15,
Telefone: 21494870/5; Fax 21497869
Cidade de Maputo
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Entre 10 a 12 de Março de 2020

3° WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO,
PROCESSO E ADJUDICAÇÃO DE OFENSAS
RELACIONADAS COM O TERRORISMO EM MOÇAMBIQUE

C

om o objectivo de reforçar as capacidades de actuação dos Juízes, Procuradores,
SERNIC e Forças de Defesa e Segurança, para
o enfrentamento eficaz de casos de terrorismo
violento e extremo, teve lugar, entre os dias 10
a 12 de Março, na Cidade de Pemba, Província
de Cabo Delgado, o Terceiro Workshop de Capacitação sobre Investigação, Processamento
e Adjudicação de Ofensas relacionadas com o
Terrorismo em Moçambique, acção realizada
com o apoio do Governo do Canadá e do Fundo Fiduciário das Nações Unidas para a Paz e
o Desenvolvimento (FNPD) e implementado no
âmbito do projeto “Apoio aos Países da SADC
para Fortalecer as Respostas da Justiça Penal
com base no Estado de Direito para Prevenir e
Combater o Terrorismo e o Extremismo Violento”.

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime (UNODC) em parceria com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) e o Centro Africano de Estudos e Investigação contra o Terrorismo (ACSRT/CAERT) e
financiado pela República Popular da China,
através do FNPD.

Trata-se da terceira capacitação deste género
organizada pelo UNODC e o Alto Comissariado
do Canadá em Moçambique, em colaboração
com o Gabinete da Procuradora-Geral da República de Moçambique e, desta vez, contou
com a participação de especialistas e parceiros nacionais e internacionais, nomeadamente, profissionais e instituições moçambicanas,
incluindo o CFJJ, bem como profissionais de
outras jurisdições como foi o caso da África do
Sul, Quênia, Nigéria, Holanda, Estados Unidos
O projecto conta com a assistência técnica do da América e Irlanda que, no evento, foram
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convidados a partilhar conhecimentos e experiências na investigação, processamento e
adjudicação de ofensas relacionadas ao terrorismo.

rorismo violento e extremo e a importância do
respeito pelos Direitos Humanos, que podem
estar em causa durante o processo de detenção, investigação e julgamento dos acusados,
bem como melhorar a coordenação interinstiCom esta iniciativa pretende-se garantir maior tucional de todos envolvidos na prevenção e
compreensão e conhecimento dos operadores combate.
da justiça criminal de Moçambique sobre o ter-
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REFORMA CURRICULAR NOS CURSOS DO CFJJ INTRODUZ
MATÉRIAS RELATIVAS A DIREITOS HUMANOS, HIV-SIDA E
POPULAÇÃO-CHAVE E PENAS ALTERNATIVAS À PENA DE
PRISÃO

P

aralelamente às acções de formação, estão
previstas no plano de actividades do CFJJ,
acções de desenvolvimento curricular, designadamente, a Integração de matérias sobre Direitos Humanos, HIV/SIDA e Violência baseada
no género e População-Chave; Penas Alternativas à Pena de Prisão e revisão curricular para
consolidar a capacidade formativa do CFJJ na
área de Direito do Ambiente.

Relativamente a revisão curricular no âmbito do
Direito Ambiental, que conta com o apoio do
Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), o CFJJ, com recurso a consultores
da área, desenvolveu o Manual de Formação
de Magistrados Judiciais e do Ministério Público que teve como base o “Training Curriculum
and Manual on Environmental Law for Judges
and Magistrates in Africa”, um guião genérico
orientador das instituições de formação jurídica
As primeiras duas acções, ambas financiadas em África, que prescreve os conteúdos mínipelo PNUD, no âmbito do Projecto Reforço do mos fundamentais para o curso, em termos de
Acesso à Justiça e a Promoção e Protecção princípios, normas e requisitos processuais. O
dos Direitos Humanos em Moçambique 2018- curriculum leva, igualmente, em consideração
2021, estão em curso, prevendo-se, para o mês as especificidades da situação ambiental e as
de Junho a validação dos respectivos manuais necessidades de formação dos Magistrados
de formação, bem como a formação de forma- em Moçambique.
dores do CFJJ que irão ministrar as acções de
formação nos diferentes cursos.
Com este instrumento Moçambique, através
do CFJJ, insere-se na rede das instituições afriA proposta curricular relativa a integração das canas de formação de magistrados em mapenas alternativas a pena de prisão é constituí- téria ambiental, como resultado do apoio do
da por um curso sobre penas alternativas a ser Programa das Nações Unidas para o Ambienincorporado na formação inicial de Juízes/as te (UNEP) iniciado com a adopção, por parte
e Procuradores/as e três cursos de formação destas instituições, do Plano de Acção de Joacontínua que será aplicado, não só, a magistra- nesburgo, em 2017, para a elaboração de insdos como também a agentes penitenciários e trumentos ao níveis nacionais que facilitem o
outras carreiras jurídicas e judiciárias.
desenvolvimento progressivo e a implementaO novo currículo contem conteúdos, métodos ção da legislação ambiental em África.
e estratégias, mas sobretudo aponta directrizes
gerais do itinerário formativo. Do ponto de vista
estratégico, a integração curricular no âmbito
das penas alternativas à pena de prisão pretende contribuir com um processo mais amplo de
modernização do sistema de justiça moçambicano que, nos últimos anos, tem passado
por reiteradas inovações legislativas e por mudanças estruturais. Tal processo visa adequar
o sistema de justiça, e em especial o sistema
penal, às exigências do momento presente e
aos apelos globais na perspectiva da defesa e
garantia dos direitos humanos.
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O objectivo do desenvolvimento destes curricula é o de consolidar a capacidade formativa
do CFJJ nas áreas de Direitos Humanos, HIV/
SIDA, Violência baseada no género e População-Chave; Penas Alternativas à Pena de Prisão e Direito do Ambiente para fortalecer as
instituições judiciais e judiciárias em Moçambique, equipando os Magistrados Judiciais e do
Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Guardas Penitenciários, Oficiais de Justiça de conhecimentos e habilidades relativas
à adjudicação e resolução de casos conexos.
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Encerramento

“II CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA O INGRESSO NA
CARREIRA DE MAGISTRADO ADUANEIRO”

V

isando o fortalecimento das capacidades
da Magistratura Judicial Administrativa na
área aduaneira, decorreu de 10 de Junho de
2019 a 18 de Março de 2020 – 8 meses de formação teórico-prática e estágio profissional – o
II Curso de Formação Inicial para Ingresso na
Carreira de Magistratura Aduaneira, financiado
pelo Orçamento de Estado dotado ao respectivo Conselho superior.
A abertura de concurso público de ingresso à
carreira, bem como a selecção dos candidatos
submetidos à frequência do curso, foi realizado
pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, por normas e procedimentos próprios. Desse concurso público foram
seleccionados dezasseis (16) candidatos à escala nacional para preencherem cinco (5) vagas
para a categoria de Juiz de Direito dos Tribunais Aduaneiros de Maputo, Sofala e Nampula,
quinze (15) dos quais frequentaram no CFJJ o
curso e foram graduados. Do universo dos gra-

WÒkolola. BoletÍm Informativo do CFJJ

Volume 3, nº 1.

2020

duados do curso 10 (66.7%) são de sexo masculino e 05 (33.3%) de sexo feminino.
A formação vem dar resposta a necessidade
de reforçar a magistratura aduaneira de novos
magistrados decorrente da aprovação da Lei
n.° 4/2018, de 9 de Julho, que define a organização, composição, funcionamento e competências dos tribunais aduaneiros, que até então
funcionavam com apenas um juiz e dois vogais
em cada tribunal. De acordo com a nova Lei, os
tribunais aduaneiros passam a contar com três
juízes e se extingue a figura de vogal, munindo,
deste modo, os Tribunais Aduaneiros de magistrados devidamente formados e, assim, garantir a criação de novos Tribunais Aduaneiros com
recursos humanos capazes de fazer cumprir o
Código do Contencioso Aduaneiro em vigor no
que tange a aplicabilidade das penas relativas
às infracções aduaneiras, garantindo a defesa
dos interesses legítimos da Fazenda Nacional.
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A cerimónia de encerramento teve lugar no
CFJJ e foi dirigida por Sua Excelência o Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais
e Religiosos, Filimão Joaquim Suazi, que contou igualmente com a presença do Juiz Conselheiro do Tribunal Administrativo, Aboobacar Changa, em representação do Venerando
Presidente do Tribunal Administrativo. Na ocasião, dirigindo-se aos graduados, Filimão Suazi alertou que a corrupção nas áreas fiscal e
aduaneira é uma realidade incontornável no
nosso país, afligindo, inclusive, as instituições
alfandegárias, sobretudo, no que respeita a
violação de normas criadas com o intuito de
regular e controlar operações de comércio
externo ou circulação de mercadorias em forma de importação e exportação. Neste senti-

do, exigiu aos magistrados graduados integridade no combate cerrado à todas as formas
de corrupção fiscal e aduaneira, um sentido
de justiça apurado em sede de julgamento
de processos de infracções tributárias aduaneiras, assim como na resolução de litígios de
naureza técnica.
Por seu turno, o Venerando Juiz Conselheiro
Aboobacar Changa destacou que “a jurisdição
administrativa, em particular a aduaneira, tem
procurado cada vez mais consolidar-se. Por
isso, o resultado positivo deste curso vai contribuir para a melhoria da intervenção processual,
cientes de que o mesmo possa concorrer para
o incremento da celeridade na resolução dos
litígios em matéria aduaneira. Na ocasião salientou que “o maior acesso à justiça tributária
por parte dos cidadãos, exige mais empenho
e celeridade processual para que se possa alcançar a tão almejada justiça social.

Na região norte do país

CFJJ E CESC APOIAM A OPERACIONALIZAÇÃO DE FUNDOS
COMUNITÁRIOS
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Através do projecto “Fundos Comunitários”, os
membros das comunidades dos postos administrativos de Matchedje e Macaloge, em
Sanga, beneficiaram-se em Setembro de 2018,
de uma capacitação sobre a operacionalização
de Fundos Comunitários que permitiu que as
comunidades planificassem o seu processo
de desenvolvimento, através da definição de
uma Agenda de Desenvolvimento Local que
incluía fundos para áreas de investimento tais
como geração de renda.

utilidade já se denota na sua comunidade, por
permitir a criação de condições para os produtores de cereais locais, com destaque para as
mulheres, possam processar a sua produção.

“A ideia de compra de moageiras surge para
minimizar as distâncias que as mulheres percorriam para outras comunidades para processar o
milho, e também permitiu a criação de emprego
para 6 membros da comunidade, sendo 3 para
cada máquina, e espero que os valores obtidos
na indústria moageira possamos usar para a
Antes da capacitação, a comunidade local utili- manutenção e geração de outros tipos de prozava os recursos provenientes das taxas de ex- jectos ou negócios”, acrescentou Issufo.
ploração florestal e faunística para a construção
de infra-estruturas como centros de saúde e Em 2018 o projecto LUR III, através do CFJJ e do
salas de aulas, não dando primazia a projectos CESC, iniciou o apoio às comunidades locais
para a implementação dos “Fundos Comunitáde geração de renda ou de desenvolvimento.
rios” nas três províncias da região norte do país
“Durante este período eu e outros membros das visando promover o desenvolvimento equicomunidades, aprendemos muito com a capa- tativo e sustentável das comunidades locais,
citação sobre Operacionalização de Fundos Co- melhorar a organização e gestão dos recursos
munitários, por isso que, quando recebemos os provenientes das taxas de exploração da terra
valores provenientes da exploração da Fauna e de outros recursos naturais nas suas comuniBravia local, planificamos acções com base na dades. O mesmo é financiado pela Embaixada
nossa agenda de desenvolvimento comunitário”, da Suíça, através da Agência Suíça de Desentestemunha Alifa Issufo, que recentemente be- volvimento e Cooperação (SDC) no âmbito do
neficiou-se de financiamento do fundo comu- Programme on Land Use Rights and Natural
nitário na comunidade de Chipandje Chetu.
Resources Benefits for Mozambique, Phase III
(2018-2021) – (Projecto LUR III).
Com o valor dado, Alifa Issufo investiu na compra de duas moageiras, cujo impacto da sua

Planeamento, Monitoria e Avaliação para Resultados de Desenvolvimento

COLECTIVO DE DIRECÇÃO DO CFJJ BENEFICIA-SE DE
CAPACITAÇÃO SOBRE A MATÉRIA

D

urante os próximos quatro anos, o CFJJ pretende prosseguir com a implementação do
seu Plano Estratégico 2019-2023 (PECFJJ 20192023). Perante os desafios e prioridades identificadas, esse instrumento orienta as acções e actividades de formação, pesquisa, documentação,
informação e cultura jurídica levadas a cabo pela
instituição para os seguintes eixos estratégicos
de intervenção: 1) Desenvolvimento institucional;
2) Direito do ambiente, terra e recursos naturais;
3) Direitos humanos: HIV e SIDA, género e criança; 4) Combate à corrupção e crimes económicos;
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e 5) Consolidação da paz e avanço democrático.
No que concerne à melhoria das capacidades institucionais, o PECFJJ 2019-2023 define três dimensões fundamentais para orientar a análise
do desenvolvimento institucional, nomeadamente: (i) Governação interna; (ii) Capacidade de alcançar resultados e; (iii) Networking e Advocacia.
Conforme referido no Relatório Anual de actividades do CFJJ de 2019, “a dimensão Capacidade de
Alcançar Resultados refere-se à competência pro-
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gramática e técnica da organização que, em última
instância, produzirá resultados conducentes ao
cumprimento da missão da organização e sobretudo dos compromissos assumidos com os parceiros,
provedores do sector da justiça, actores de decisão, e
beneficiários das acções implementadas pelo CFJJ.”
Entre as acções que concorrem para a melhoria das
capacidades institucionais, um marco visível alcançado em 2019 foi a elaboração de instrumentos
internos importantes para orientar os processos
de prestação de contas, dentre os quais, o “Manual
de Monitoria e Avaliação de Projectos”. E como
seguimento e desfecho desse processo que decorreu ao abrigo do Projecto LUR III, em curso no
CFJJ com financiamento da SDC, aos 26 de Março de 2020, o consultor responsável pela elaboração do instrumento realizou uma sessão de treinamento dos membros do Colectivo de Direcção
em matérias de “Gestão Baseada em Resultados”.

Entre vários aspectos debatidos durante a capacitação, o colectivo de Direcção teve a oportunidade
de compreender ou reforçar o entendimento de
que i) a tarefa de gestão consiste em interpretar
os objectivos propostos e transformá-los em ação
organizada; ii) para traçar planos com objectivos
claros e capazes de criar valor para seu grupo alvo,
a instituição deve identificar os reais problemas
que afligem aos beneficiários das acções por ela
empreendidas; iii) para alcançar níveis elevados de
planeamento das actividades, o CFJJ deve proceder, anualmente, uma análise de contexto que lhe
permita identificar os problemas dos quais padece
o Sistema de Administração da Justiça no momento e aos quais compete à instituição responder; e
iv) para uma gestão baseada em resultados é necessário, antes de tudo, aprender a planificar e a
definir com clareza os resultados por alcançar de
modo que, no momento da prestação de contas,
saibamos quais perguntas devemos responder.

Formação em matéria de
Direitos Humanos, HIV/SIDA e População chave

PARA MAGISTRADOS, FUNCIONÁRIOS DO MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA E MEMBROS DA COMISSSÃO NACIONAL
DE DIREITOS HUMANOS

O

CFJJ e o Conselho Nacional de Combate ao
Sida (CNCS) assinaram um Memorando de
Entendimento para a implementação do projecto
de “Desenvolvimento de Material e Orientação da
Formação para Magistrados, Funcionários do Ministério da Justiça (Técnicos Jurídicos do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica – IPAJ e da
Direção Nacional de Direitos Humanos - DNDH) e
Membros da Comissão Nacional de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos, HIV/SIDA e
População Chave”.

Global de Combate ao Sida, Tuberculose e Malária
e será implementado no período de Maio a Novembro de 2020, devendo produzir um curriculum e manuais de formação na área Direitos Humanos, HIV/
SIDA e População Chave e impactar na sustentabilidade da intervenção formativa (integração curricular das matérias), investigativa e documental do CFJJ
neste domínio, bem como na melhoria do acesso à
justiça por parte das pessoas infectadas e afectadas
pelo HIV/SIDA.

A metodologia de trabalho incluirá actividades de
pesquisa de levantamento de necessidades formativas, produção de materiais formativos, validação
dos materiais com o envolvimento dos actores chave que operam nesta área temática, formação de
formadores que assegurarão a continuidade e sustentabilidade das acções de formação dos actores
do Sistema da Administração da Justiça no período
O projecto conta com o financiamento do Fundo pós-projecto.
O trabalho será realizado pelo CFJJ, na qualidade de
instituição pública de formação dos actores do Sistema da Administração da Justiça, educação cívica
do cidadão, elaboração de estudos e investigação e
produção de documentação nas áreas do Direito e
da Justiça em Moçambique.
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Integridade Judicial

CFJJ PROMOVE FORMAÇÃO SOBRE A MATÉRIA NO
FORMATO E-LEARNING

E

m 2018 o CFJJ foi integrado como ponto focal de Moçambique no projecto piloto da
Rede Global de Integridade Judicial, uma iniciativa do Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (UNODC) que visa fornecer assistência aos judiciários do mundo para o fortalecimento da integridade judicial e prevenção
da corrupção no Sistema de Justiça.
O UNODC compõe o Secretariado da rede,
responsável por fornecer os serviços de apoio
necessários. Ao abrigo desta rede está em vias
de se realizar uma formação à distância com
recurso a uma plataforma digital desenhada
e mantida pela UNODC. Esta experiência será
bastante útil para o CFJJ que prevê, no seu actual plano estratégico, conceber e implementar o seu projecto de formação e-Learning ou

minharam ao CFJJ as ferramentas de formação sobre integridade judicial. Para impulsionar
o processo, foram disponibilizados na Página
Web do CFJJ os links para a plataforma em
português,
https://www.unodc.org/ji/pt/judicial_ethics.html, bem como para o Manual
para Formadores e para o Curso de Educação à Distância: https://www.unodc.org/ji/pt/
elearning.html e https://www.unodc.org/ji/
pt/trainersmanual.html. O curso é destinado
aos magistrados judiciais e desde que os links
foram divulgados, muitos tem manifestado seu
interessem em saber das condições para o ingresso na formação.
A UNODC espera receber de Moçambique,
dentro em breve, informações sobre o número
de participantes que compareceram, as lições
aprendidas, os grandes desafios para a sua jurisdição e também, relatos de experiências dos
participantes sobre como é que as ferramentas
de formação em integridade judicial podem ser
utilizadas de forma útil nas suas jurisdições.
Desenvolver uma actividade por ano é o compromisso assumido pelas jurisdições de treinamento em cada país associadas à Rede. Um
benefício a ser explorado por Moçambique ao
fazer parte desta rede é a possibilidade de estabelecer contacto com outros pontos focais
ou com juízes de outras jurisdições que já tenham organizado actividades para trocar lições
aprendidas e conselhos sobre a organização
dessas actividades de ensino a distância.

b-Learning em parceria com diferentes actores
nacionais e internacionais.
Em Março do corrente ano, a Equipa de Integridade Judicial da UNODC e o Secretariado
da Rede Global de Integridade Judicial enca-
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Os Juízes moçambicanos que tenham interesse em participar das accoes de formação ao
abrigo desse projecto poderão obter mais informações através do seguinte contacto: dp@
cfjj.gov.mz.
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Formação em matéria de Direitos Humanos, HIV/SIDA e População
chave

CFJJ REALIZA ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE HÁBITOS
E COSTUMES LOCAIS E SUA RELAÇÃO COM O ACESSO
À JUSTIÇA

U

m projecto de investigação científica intitulado “Estudo etnográfico para o levantamento geral dos hábitos e costumes das populações locais em Moçambique e sua relação
com o direito de acesso à justiça quanto à sua
efectividade” está a ser realizado pelo Ministério
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, através do CFJJ.
O estudo conta com o financiamento da Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação
(SDC), através do Projecto “Uso Responsável
da Terra e dos Recursos Naturais” (Projecto
LUR III) e tem como objectivos: a) Compreender
melhor os hábitos, costumes e práticas locais;
b) Compreender a influência destas práticas,
hábitos e costumes no processo de adminis-
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tração da justiça às comunidades no geral e às
localidades em particular; e c) Compreender
como imprimir melhorias na actuação dos magistrados, dos defensores públicos do IPAJ, da
Policia e dos funcionários do Estado como um
todo, na aplicação da lei e promoção do direito
de acesso á justiça.
A pesquisa cobrirá todo o país e surgiu em resposta à recomendação presidencial, relativamente à necessidade de melhorar a resposta
nacional no acesso do cidadão ao direito e à
justiça. Entre outros resultados, espera-se que
o estudo contribua para o aprofundamento
dos comportamentos, costumes, crenças, entre outras práticas compartilhadas dentro dos
distritos e das comunidades locais onde os
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magistrados actuam, particularmente, quanto percurso profissional.
a sua incidência, directa ou indirecta, sobre a
gestão da justiça e o seu acesso pelas comu- Iniciado em Março de 2019, prevê-se que o
projeto seja concluído dentro de 3 anos. Na
nidades locais.
fase piloto do projecto, a equipa do CFJJ foi
Com base no conhecimento colhido no terre- reforçada por investigadores da Universidade
no, o CFJJ pretende integrar em seu programa Técnica de Moçambique (UDM), no quadro do
curricular uma componente de formação na Memorandum de Entendimento firmado entre
área de usos e costumes locais; tornar dispo- aquela instituição de ensino e o Ministério da
níveis aos magistrados e outros operadores Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
da justiça, nomeados e colocados em cada através do CFJJ. Neste momento procede-se a
Distrito, as monografias etnográficas ou infor- finalização do Relatório Técnico dessa fase pimações relevantes sobre os usos e costumes loto que cobriu as províncias de Niassa, Cabo
locais; bem como, contribuir para preparar os Delgado e Nampula, no período de Julho à
outros órgãos locais da administração da justi- Outubro de 2019. Os resultados da fase piloto
ça, com noções de socio-antropologia jurídica, servirão de base para o reajuste e optimização
com a finalidade de uma melhor compreensão do projecto de pesquisa que orientará as fases
da realidade cultural que irão encontrar no seu subsequentes da investigação.

CFJJ PREPARA PUBLICAÇÃO DA SUA REVISTA CIENTÍFICA

Em 2009, com o apoio da FAO e financiamento do Reino dos Países Baixos, o CFJJ iniciou a
publicação de uma série de documentos para
discussão intitulada “Sociedade e Justiça”. Após
a publicação do primeiro número em 2009, foram publicados mais três com a mesma fonte
de financiamento em 2012. Os quatro números
traziam apenas um texto, sendo que os três
primeiros tratavam de resultados dos estudos
levados a cabo pelo CFJJ e o quarto, divulgava os resultados de uma pesquisa realizada a
título individual por um de seus investigadores.

estudos sobre diferentes matérias e diversos
enfoques analíticos com o intuito de promover o desenvolvimento do conhecimento em
matéria da justiça e do direito; por outro, haverá lugar à divulgação de estudos e reflexões,
crítica de jurisprudência e prática judiciária. A
revista que será disponibilizada gratuitamente
na Página Web do CFJJ passa a ser constituída
pelas seguintes seccões: i) Estudos e reflexões,
ii) Prática Judiciária, iii) Memórias e reminiscências da Justiça, iv) Legislação e jurisprudência
e Resenhas.

Volvidos oito anos, o CFJJ pretende retomar a
publicação da Sociedade e Justiça que agora
será transformada numa Revista Científica que
passará a contar com três números publicados
anualmente que será disponibilizado em formato físico e digital.

Com esta iniciativa o CFJJ espera criar um espaço para a reflexão e o debate científico e
técnico-profissional em torno de questões relevantes ligadas à justiça e ao direito. A publicação do primeiro número da Revista Sociedade e
Justiça com essa nova roupagem está prevista
para Outubro de 2020.

Com a Revista Sociedade e Justiça (RSJ) o CFJJ
pretende publicar artigos em duas vertentes.
Por um lado, serão publicados textos originais
de cunho académico-científico, tendo em vista a divulgação de resultados de pesquisa e
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Os interessados em submeter artigos para publicação podem obter mais detalhes e esclarecimentos através do seguinte endereço: ddic@
cfjj.gov.mz.
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PARALEGAIS DE NAMPULA LITIGAM PELO DIREITO AO
DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES LOCAIS DOS
DISTRITOS DE MOMA, ANGOCHE E RIBAUÉ

A Associação de Paralegais para Assistência no
Apoio do Desenvolvimento Sustentável da Comunidade (APAADEC), que integra Paralegais
de Nampula, maioritariamente capacitados
pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária
(CFJJ), tem estado a apoiar as comunidades
locais nesta Província do norte do país, na reivindicação judicial dos seus direitos decorrentes dos projectos de exploração da terra e dos
recursos naturais, pertencentes a empresas
como a Green Resources e Haiyu Mining Company (Mozambique). Esta actividade se insere
na educação legal do cidadão, que é parte do
amplo mandato do CFJJ, sendo resultado da
parceria deste com a Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC), no âmbito da implementação do Projecto LUR III: Uso
Responsável da Terra e dos Recursos Naturais.
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Esta associação de Paralegais, com apoio técnico de uma equipa de advogados, fez um mapeamento de situações de violação dos direitos
humanos na exploração da terra e dos recursos naturais, que de alguma forma afectam o
desenvolvimento das comunidades locais. Do
mapeamento realizado nos distritos de Moma,
Angoche e Ribaué resultou a submissão de
4 (quarto) casos no Tribunal Administrativo da
Província de Nampula em nome das comunidades ai residentes, nos quais se reivindica, por
exemplo, (i) os 2.75% do retorno mineiro a que as
comunidades têm direito pelas operações realizadas pelos mega projectos de investimento
mineiro nas regiões; (ii) algumas obrigações
decorrentes das consultas comunitárias e do
impacto ambiental com vista à promoção das
infra-estruturas sociais de que se espera venham a melhorar a qualidade de vidas das co-
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munidades, tais como centros de saúde, água, lizar o cumprimento das obrigações negociaescolas, energia e demais projectos sociais. das nas consultas comunitárias, assim como
litigar a favor das comunidades locais nas siA intervenção do CFJJ e do parceiro, através da tuações em que o direito ao desenvolvimenAPAADEC e do suporte técnico jurídico criado, to é violado pela limitação da sua participação
visa impulsionar o acesso das comunidades na decisão da aplicação dos benefícios fiscais
locais ao direito de usufruto das contraparti- resultantes da exploração da terra e de outros
das resultantes da exploração da terra e dos recursos naturais, fixados nos termos legais.
recursos naturais, isto é, o direito ao desenvolvimento consagrado na Constituição de Repú- Portanto, a APAADEC foi criada com escopo
blica de Moçambique (CRM), bem como, na de zelar por todas estas questões, tendo como
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Po- expectativa que os tribunais, na apreciação
vos (CADHP) de que o nosso país é signatário. dos casos que lhe forem remetidos, em razão
desta matéria, considere tanto a componente
Na questão da promoção e acesso aos direitos legal processual, quanto o direito ao desenvolconstitucionalmente consagrados, o Governo vimento a que as comunidades são recusadas
tem o dever de respeitar os seus cidadãos, não quando se limita a sua participação nas conapenas através da criação e aplicação da le- sultas comunitárias, bem como, o direito que
gislação, mas também com medidas concre- lhes assiste de discutirem em pé de igualdade
tas tendentes a evitar que actos danosos pra- e acordarem com as entidades envolvidas soticados por terceiros afectem negativamente a bre as suas prioridades de desenvolvimento no
vida das comunidades. Os empreendimentos, âmbito da implementação de projectos de inde que naturezas forem, devem salvaguardar vestimento em terra e outros recursos naturais.
o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar das comunidades, o que pressupõe que
estas sejam ouvidas no processo de consulta
comunitária. Por outro lado, é necessário fisca-
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Artigos de opinião jurídica e judiciária

COVID-19
e seu Reflexo no Sistemade Administração da Justiça

Resposta do CFJJ à COVID 19: uma oportunidade para
Explorar as potencialidades do Ensino à Distância (EAD)

Zulficar Ramã
Chefe do Departamento Pedagógico do CFJJ
dp@cfjj.gov.mz

D

e prorrogação em prorrogação, se arrasta em
Moçambique o Estado de emergência prescrito pelo Decreto presidencial nº 11/2020, de 30
de Março, ratificado pela Assembleia da República
pela Lei nº 1/2020, de 31 de Março, à semelhança do que vem sucedendo em outros países pelo
mundo fora, especialmente em África, onde a propagação do Coronavírus segue a um ritmo lento,
prolongando a incerteza e os receios dos impactos
socioeconómicos severos das medidas restritivas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19,
necessárias, para evitar o colapso dos sistemas de
saúde, reconhecidamente frágeis.
A última prorrogação do Estado de emergência, a
segunda desde que este foi decretado, é sintomática que o regresso à normalidade, que implicaria o
levantamento das medidas de restrições de determinados direitos, liberdades e garantas constitucionais, fica adiado por mais 30 dias, o que parece
legítimo, e até sensato, se considerarmos o crescente número diário de casos positivos ao teste
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do Coronavírus, havendo, inclusive, registo dos
primeiros óbitos reportados pelas entidades sanitárias.
Embora o Decreto presidencial que institui o Estado de emergência determine o encerramento dos
estabelecimentos de ensino e a suspensão das suas
actividades, extensivamente, subsume-se que esta
suspensão refere-se às aulas presenciais – pois estas implicam contacto social, precisamente o que
se pretende prevenir numa espécie de antídoto à
transmissão do Coronavírus – não havendo, aparentemente, impedimento legal para adopção de
formas alternativas ao ensino presencial, o ensino
virtual à distância (e-learning), sendo esta a solução
óbvia encontrada por muitas (para não dizer todas)
as instituições de ensino públicas e privadas, de todos os subsistemas do Sistema Nacional de Educação, mesmo no contexto internacional.
Com a mais recente prorrogação do Estado de
emergência, que vai até final de Junho, podendo
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ser estendida por mais 30 dias, até final de Julho
(compulsando a Constituição da República de Moçambique, haveria lugar a mais uma prorrogação,
que seria a terceira e última), aproxima-se uma fase
decisiva da execução do calendário lectivo/académico das instituições de ensino, planificado para
este ano, que é a transição do semestre. Portanto,
no limiar do segundo semestre, muitas indefinições prevalecem, sendo que a maior delas, a nosso
ver, prender-se-á com a questão da validação (ou
reconhecimento) do Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) remoto, isto é, à distância, com
recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), discussão que faz todo sentido pelo
carácter aparentemente discriminatório, arbitrário
e pouco consensual desta modalidade, pelo menos nos moldes em que decorre, levantando vários
questionamentos quanto à sua eficácia, sustentabilidade, abrangência, colocando em causa, inclusive,
questões de direito e justiça, como os princípios
de inclusão, igualdade, equidade, legalidade, entre
outros aspectos de natureza pedagógica, como a
transparência dos métodos de avaliação adoptados.
De forma geral, os questionamentos andarão à volta de:
• Será que todos alunos/estudantes/formandos
têm condições de conectividade (internet e
computador/smartphone, televisão, rádio, etc.),
corrente eléctrica e até conhecimentos de manejo destas ferramentas, considerando as assimetrias geográficas (desequilíbrios de desenvolvimento entre as zonas urbanas vs. rural) e
socioeconómicas (status e poder de compra)?
• Será justo/legal o pagamento de propinas mensais, em casos aplicáveis, total ou parcialmente,
atendendo, por um lado, à imposição circunstancial de adesão involuntária às plataformas
de ensino à distância sem mútuo consentimento (o aluno/estudante/formando “não é tido
nem achado” nesta mudança de paradigma em
relação ao pré-estabelecido, havendo, do ponto
de vista legalista, quem sugira que a mudança
do paradigma de ensino presencial para o de
ensino á distancia, configura violação de contrato), e, por outro, pela ausência de garantias, ou
incertezas, quanto à validação (ou reconhecimento) do PEA nos actuais moldes (á distância),
precisamente, pela arbitragem e penumbra que
caracterizam o processo.
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Estas questões, emergentes das vicissitudes da
COVID-19, merecem análises profundas e tomadas de decisões justas de todas as partes envolvidas, o que levará, naturalmente, o seu tempo, pela
complexidade e sensibilidade da matéria. Certo é,
que, as dificuldades em lidar com a situação não
são apenas de Moçambique, são de todos os países
afectados, e, no mundo, quase não há país que não
tenha sido ainda afectado.
Atento a todas estas questões de debate público,
de que não é alheio por se tratar de instituição pública de formação técnico-profissional, ao CFJJ, no
que concerne à mitigação dos efeitos da pandemia
da COVID-19, mediante os condicionamentos que
decorrem do Estado de emergência, apenas duas
alternativas se colocam á partida:
• Resignar-se, cancelando as actividades de formação em curso, a prior presenciais, decisão
mais fácil de tomar, mas que acarreta consequências nefastas do ponto de vista do cumprimento dos objectivos do sector;
• Ou, apelar à capacidade de resiliência de todos
(especialmente de formadores e formandos,
que são os principais actores do PEA), buscando formas alternativas de prosseguir com a formação, decisão mais difícil, mas que tomámos
com o mais elevado sentido de Estado e compromisso com a nossa missão e com as necessidades e metas do sector da Justiça definidas
pelo Governo.

Assim, a despeito de restrições e circunstancialismos do Estado de emergência, o CFJJ
prossegue, actualmente, de forma transitória, com a formação de 103 futuros Magistrados Judiciais e do Ministério Público para
ingresso nas respectivas carreiras profissionais, assim como de 30 Defensores Públicos
do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), recorrendo a plataformas electrónicas, como o Zoom (por enquanto a versão grátis, bastante limitada) para interacção
virtual síncrona e Whatsapp ou Google classroom para interacção assíncrona ou fóruns
de discussão.
Apesar das limitações e dos constrangimentos, que vão da instabilidade da rede de in-
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CFJJ mobilizou apoios de parceiros de cooperação, designadamente, PACED (Projecto de
Apoio à Consolidação do Estado de Direito),
Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC), PNUD e UNICEF, que estão
a financiar a implantação e funcionamento da
sua plataforma oficial de EAD, o Adob Connect,
que será utilizada brevemente, ultrapassados
os procedimentos administrativos que visam
a aquisição de equipamentos e contratação
de serviços. Esta é uma ferramenta específica,
que do nosso ponto de vista, se adequada melhor aos propósitos de ensino virtual, quando
comparado com aquelas que temos estado a
utilizar transitoriamente, dispondo de mais valências e recursos, incluindo o grande diferencial de agregar ao ambiente virtual de ensino
online, a componente de administração de cursos (gestão pedagógica). O grande desafio que
se coloca na implementação desta plataforma,
como de qualquer outra com a mesma funcionalidade, é a qualidade da internet; outras
questões de conectividade, nomeadamente, a
aquisição de recargas ou assistência técnica
para instalação e utilização da plataforma estão asseguradas.

Figura 1. Sinópse das vantagens adopção do EAD pelo CFJJ

ternet em condições extremas de utilização,
prejudicando especialmente os usuários que
a acedam a partir de zonas mais recônditas do
país; dificuldades técnicas iniciais de utilização
das plataformas, sobretudo o Zoom e Google
classroom, até então desconhecidos por quase
todos usuários (hoje este problema está ultrapassado, pois todos estão familiarizados, não
só com as plataformas, como também com os
procedimentos e metodologia de utilização
adoptadas, que são produto de aprendizagem
e aperfeiçoamento permanente); à questões de
ordem financeira, que prendem-se com a aquisição de recargas de telemóvel para garantir
a conectividade; o balanço que se faz dos primeiros dois meses de implementação destas
plataformas, quer pelos formandos, quer pelos formadores e pela Direcção, é positivo, o
que encoraja a sua continuidade e permanente
aperfeiçoamento.

Por outro lado, os serviços de documentação
também estão a implementar alternativas de
acesso remoto à informação, tendo sido incrementada a Página Web na componente da
Biblioteca Digital; criado o serviço extraordinário de digitalização e envio, por email, dos
livros disponíveis na biblioteca CFJJ a pedido
do utente; e agilizada a publicação da presente
Edição do Wòkolola.

Paralelamente, enquanto decorre, de forma
transitória, a formação nestas plataformas, o

Prisões em tempo da COVID-19: entre fragilidades e
soluções internacionais e nacionais
Tina Lorizzo - Directora
REFORMAR – Research for Mozambique
reformar.researchformozambique@gmail.com

A

nível mundial, a pandemia da COVID19 vem destas medidas colocam em causa os mais básicos
forçando os Estados a tomar medidas para pre- direitos humanos dos reclusos, em particular o divenir a propagação do vírus nas prisões. Algumas reito à visita, enquanto outras oferecem soluções
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pontuais aos problemas crônicos que afectam a
administração das prisões há várias décadas, entre
eles, a superlotação.

à superlotação, exasperam ainda mais a protecção
dos direitos dos reclusos, em particular o acesso à
saúde.

O direito à visita está sendo condicionado ou interdito, como uma medida para limitar a propagação
do vírus em muitos países. Nem sempre é claro se
estas limitações abrangem apenas as visitas familiares ou se incluem advogados particulares e assistentes jurídicos. As restrições ou suspensões, decorrentes da declaração do estado de emergência,
afectam também a celebração de cultos e qualquer
contacto com o mundo externo.

A superlotação impossibilita o respeito às medidas
de distanciamento físico que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os governos recomendam
para prevenir a COVID19. Formas para descongestionar as prisões são necessárias, não apenas para
limitar o contágio, mas também para consentir o
isolamento sanitário de reclusos que podem testar
positivos ao vírus.

Esta medida já causou, em muitos casos, desentendimentos entre os reclusos e até protestos por parte das suas famílias. Dramáticas foram as imagens
de reclusos protestando nos tectos das prisões, na
Itália, Bolívia e Brasil. A situação degenerou causando evasões, mortes, feridos e sequestros de
agentes prisionais. Na Bolívia morreram 23 reclusos e na Itália, 14 reclusos perderam a vida, no mês
de Março.
Na Itália, o Ministro da Justiça Alfonso Bonafede
encorajou os “reclusos que desejam proteger sua
própria saúde e a dos membros das suas famílias
a permanecer calmos e respeitar as regras”. Disse mais que “Muitos acataram as recomendações,
mostrando responsabilidade, mas qualquer protesto através da violência, deve ser apenas condenado
e não levará a nenhum resultado.” Para continuar a
proteger este direito e garantir o contacto entre os
reclusos e suas famílias, o governo italiano disponibilizou 1600 telefones nas prisões.

A superlotação não apenas acentua o contágio entre os reclusos, mas também o contacto com os
guardas prisionais e toda a máquina de administração prisional é negativamente afectada. Na África
do Sul, agentes correcionais ameaçaram entrar em
greve, temendo pelas suas próprias vidas, alegando que nada estava sendo feito para protegê-los
contra o coronavírus. Trabalhando por quase duas
semanas sem nenhuma triagem, desinfetantes ou
outras precauções para combater o coronavírus,
os guardas trabalham em condições muitas vezes
precárias.

Entre as medidas encontradas pelos Estados, prioritária vem sendo a libertação de reclusos. Reclusos
com idade mais avançada, mas também os doentes,
e, em geral, quem não apresenta risco para a sociedade e quem está prestes a sair, estão a ser libertados. O Irão, com uma população prisional de cerca
de 250 mil pessoas, uma superlotação de 150%,
e 25 mil reclusos infectados, já libertou 85 mil reclusos, emitindo licenças temporárias ou mediante
pagamento de uma caução para aqueles reclusos
Porquê as restrições nas prisões são necessárias cujas sentenças de prisão não excediam cinco anos
em momentos como estes? A superlotação repre- e, por último, amnistiando os outros. Em Abril, a
senta um problema crônico em muitos sistemas de Turquia amnistiou 45 mil reclusos enquanto outros
justiça criminal. O World Prison Brief da Universida- 55 mil foram provisoriamente postos em liberdade.
de de Essex, indica que as Filipinas tem o nível mais A lei foi criticada pelas organizações internacionais
alarmante de superlotação, com mais de 450% de e nacionais da sociedade civil por ter excluído os
superlotação. No continente africano, é a Uganda preventivos, de entre estes os prisioneiros polítio país com as prisões mais superlotadas, com uma cos.
percentagem de quase 320%. Na Europa, a Bélgica
e na América do Norte, os Estados Unidos de Amé- Enquanto são tomadas medidas reactivas de comrica, têm uma superlotação que equivale a 100% bate ao vírus dentro das prisões superlotadas, ouem relação à ocupação oficial. Na América do Sul, tros países consideram também a introdução de
a superlotação da Bolívia chega a mais de 250% de medidas preventivas. A França, por exemplo, deocupação. As condições nas quais as prisões en- cidiu suspender a aplicação de sentenças de curta
contram-se, em geral, por todo o mundo – muitas duração e a entrada diária de novos reclusos baivezes prisões construídas em tempos passados, xou de 200 a 30 pessoas. O Comité Europeu para
infraestruturas precárias, quase sempre com celas a Prevenção da Tortura e Tratamentos ou Penas
pequenas e sem ventilação suficiente – adicionadas Desumanas ou Degradantes recomenda o maior
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uso de penas alternativas à prisão, e abster-se, tanto quanto possível, de deter os migrantes. Entre as
penas alternativas à prisão, são usadas a prisão domiciliar, a liberdade vigiada, a suspensão do processo e a mediação penal.
Outrossim, os governos tentam aliviar os problemas da superlotação das prisões, os estados de
emergência vem impondo a criminalização das acções daqueles que violam as restrições das liberdades individuais. No Brasil, “infringir determinação
do poder público, destinada a impedir introdução
ou propagação de doença contagiosa” prevê a pena
de detenção de um mês a um ano e multa. Mais
ainda, quem “desobedecer a ordem legal de funcionário público” é punido com pena de detenção de
quinze dias a seis meses e multa (Artigos n.o 268
e 330 do Decreto Lei n.o 2.848 de 7 de Dezembro
de 1940).
Em Portugal, quem desobedecer ao estado de
emergência comete um crime punível com pena de
até um ano de prisão. Na África do Sul, qualquer cidadão que divulga notícias falsas nas redes sociais
pode ser punido com uma pena de prisão até seis
meses. Se por um lado, é importante criminalizar
as acções daqueles que põem em perigo a vida dos
outros, por outro, não é menos verdade que estas
medidas podem dar lugar à detenção dos desobedientes e consequentemente o ingresso de novos
reclusos, agravando, ainda mais, a já precária situação das prisões.

cumprem penas até 24 anos de prisão.
Com a Lei n.o 1/2020 de 31 de Março, prorrogada até 30 de Junho de 2020, as visitas
familiares nas penitenciárias encontram-se
interditas. Enquanto esta medida prevalecer, é importante que o governo garanta
uma clara, contínua e sistemática comunicação com os reclusos, sobre a situação da
COVID19 no país e seu impacto nos EPs,
para prevenir instabilidades e possíveis greves. A comunicação entre os reclusos e suas
próprias famílias deveria também ser garantida para acautelar frustrações no meio desta comunidade.
Os advogados particulares e assistentes jurídicos podem continuar a visitar os próprios
constituintes. Os assistentes do Instituto de
Patrocínio e Assistência Jurídica estão trabalhando em turno, diminuindo o número
diário de pessoas que entram nos estabelecimentos. Entretanto, esforços devem ser
envidados para que esta medida não limite
o direito de acesso à justiça, já problemático
no país.
Uma primeira decisão de suspender a entrada de refeições foi depois anulada, tendo em
consideração a presença, nos EPs, de reclusos que precisam de refeições reforçadas,
vindas das próprias famílias e que o SERNAP
não pode assegurar por problemas orçamentais. Com as visitas, foram também cancelados todos os tipos de eventos, com mais

As medidas para prevenir a COVID19 nos
estabelecimentos penitenciários (EPs) em
Moçambique, não diferem muito daquelas
adoptadas no mundo inteiro. Com cerca
de 100 EPs, uma população de aproximadamente 20.000 reclusos e 8.000 camas,
de acordo com os dados estatísticos do
Serviço Nacional Penitenciário (SERNAP),
a taxa de superlotação é de cerca de 200%
(SERNAP, 2019). Destes, 3% são mulheres e 16% da população penitenciaria é representada por crianças e jovens entre os
16 a 21 anos de idade. A maior parte dos
reclusos cumprem penas até 8 anos de prisão, sendo baixo o número de pessoas que
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de 20 pessoas, que se encontravam agendadas para decorrer dentro das penitenciárias.
Segundo comunicados do SERNAP, a higiene
pessoal e colectiva e distribuição de material
higiénico foi reforçada e medidas de sensibilização de prevenção da COVID19 foram dissiminadas.

sessões hospitalares nas prisões-sanatórios
e outros estabelecimentos prisionais para reclusos afectados de doenças que exijam tratamento ou convalescença demorados”. O artigo
n.o 101 § único estabelece: “O internamento nestes estabelecimentos durará apenas o
tempo necessário para a cura dos reclusos,
que depois darão entrada nos estabelecimentos prisionais que lhes competiram.” Enquanto
Moçambique não reporta actualmente casos
de COVID19 entre reclusos, na vizinha África
do Sul, foram encontrados casos de COVID19
em seis Estabelecimentos Correcionais e duas
são as pessoas que perderam a vida a causa do
vírus (Mail&Guardian, 10 de Maio de 2020).

No dia 6 de Abril de 2020, a Lei n.o 2/2020 de
Amnistia e Perdão de Penas foi emanada, prevendo a libertação de condenados a uma pena
de prisão não superior a um ano e de preventivos ligados a processos de crimes sumários,
que já encontravam-se presos ilegalmente,
não prevendo o processo sumário crime a
prisão preventiva (Decreto-Lei n.o 28/75)
Entretanto, enquanto cerca de 5500 reclusos
(SERNAP, 24 de Abril de 2020) foram postos
em liberdade, a superlotação, especialmente
nos EPs provinciais, continua alta.

Os juízes deveriam priorizar a aplicação de
alternativas a prisão. O actual Código Penal
prevê a crítica pública e a reparação dos prejuízos causados, entre as medidas educativas
para infracções de pequena gravidade. Prevê
também a transacção penal e a suspensão do
processo para crimes puníveis com pena de
prisão superior a um ano e até o limite máximo
de dois anos.

Uma opção para isolar os reclusos potencialmente positivos ao COVID19, é a criação de
prisões-hospitais, como previsto pelo Decreto Lei n.o 26.643 de 1936, ainda em vigor.
O artigo n.o 100 do Decreto estabelece que
“Poderão ser criadas prisões-hospitais ou
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uma das penas alternativas para crimes puníveis com pena de prisão superior a dois anos e
até ao limite máximo de oito anos, pode resultar problemático quando aplicado nos moldes
previstos pelo Código Penal do artigo n.o 90
ao artigo n.o 96. Diante da pandemia, onde o
distanciamento físico e o auto-isolamento é
uma das medidas recomendadas, trabalhar na
comunidade iria contra essas medidas. Entretanto, a aplicação dessa alternativa poderia
ver os reclusos integrados no programa de
serviço voluntario do sistema nacional de saúde, criado para fazer frente à pandemia.

nal de alfaiataria para os jovens. A formação
representa uma oportunidade de reabilitação
e reinserção social que vai apoiar os reclusos
na inserção no mundo do trabalho, após a restituição da liberdade. Estão aderindo à campanha organizações internacionais e organizações nacionais da sociedade civil, para que
todos os reclusos e agentes penitenciários
em todos o País possam ter pelo menos uma
máscara. O próximo material (tecido, capulanas e maquinas de cozer) será distribuído aos
EPs das Províncias de Sofala, Manica, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado.

Neste momento de incerteza, fundamental é
a protecção do direito à saúde. O Estado tem
a responsabilidade de proteger todos os seus
cidadãos, dando prioridade aos grupos mais
vulneráveis, entre eles os reclusos.

São estes momentos, como a crise do COVID19, que nos ensinam quanto importante é a protecção dos mais vulneráveis como
responsabilidade do Estado e como solidariedade da sociedade no seu todo. São estes
os momentos nos quais, devemos repensar
a prisão, quem encarcerar, sua condições de
detenção e as consequências socioeconômicas que esta traz não apenas para o recluso,
mas também para sua família!

Uma campanha de sensibilização para a protecção dos direitos dos reclusos nos EPs, durante a crise do COVID19, chamada TODOS
PROTEGIDOS, foi lançada pela REFORMARResearch for Mozambique, em colaboração
com o SERNAP, no dia 17 de Abril de 2020.
A primeira iniciativa do TODOS PROTEGIDOS visa garantir o direito à saúde por parte
dos reclusos, através da disponibilização de
mascaras, dentro dos EPs. O direito à saúde
nas prisões é reconhecido como prioritário
nas Regras n.o 24-35 das Regras de Mandela
e pelo artigo n.o 116 da Constituição da Republica de Moçambique. O uso de máscaras
é recomendado pela OMS como uma medida
para conter a disseminação do COVID19 em
todos os espaços públicos onde há concentração de pessoas. As prisões são uma preocupação especial a esse respeito. A Lei n.o 1/2020
que regula o Estado de Emergência obriga ao
uso de máscaras também em materiais e produção local.
As primeiras 1000 mascaras estão sendo produzidas por reclusos do Estabelecimento Penitenciário Especial de Reabilitação Juvenil
de Boane e o Estabelecimento Penitenciário
Especial de Mulheres de Ndlavela. No EP de
Boane, a produção de mascaras está sendo
complementada por uma formação profissio-
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Os impactos do estado de emergência na organização e
funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais

Ivan Lisboa
Juiz de Direito do Tribunal Administrativo
Provincial de Maputo
ivanlisboa3@gmail.com

R

espondendo ao convite do CFJJ para discorrer uma breve reflexão acerca dos impactos,
nos tribunais administrativos e fiscais, do Estado
de Emergência, ocorreu-nos logo a partida que tal
tema tem óbvio interesse teórico e prático, tendo
em conta a situação que se vive no país e no mundo
relacionada com a propagação do novo coronavírus.

mais significativos que marcam a realidade organizativa dos tribunais.

Para partir de casos concretos, temos os tribunais
administrativos e o Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo que são órgãos de jurisdição administrativa, de primeira instância, com competências em matéria de contencioso administrativo e
fiscalização prévia, através do visto. Assim, cabe a
estes órgãos assegurar a legalidade das despesas
públicas e julgar os pleitos que a lei manda submeter-lhes.

Devido a alta taxa de mortalidade que a pandemia
da COVID – 19 provoca, aliada ao impacto social
e económico negativo, descortinou-se a necessidade de implementação de medidas de carácter
urgente visando a contenção da propagação da
mesma, com vista a salvaguardar a vida e a saúde
pública.

O contexto em que os tribunais exercem as respectivas funções tem vindo a alterar-se significativamente e a um ritmo acelerado devido a implementação de medidas que visam conter a propagação
do novo coronavírus, responsável pela pandemia
da COVID – 19, com o objectivo de salvaguardar a
vida e a saúde pública.

A referida declaração do Estado de Emergência,
foi, posteriormente, ratificada pelo Lei n.º 1/2020,
de 31 de Março, que traz normas que irão, sobremaneira, condicionar a actuação dos tribunais, fundamentalmente na sua actividade jurisdicional.

As Medidas legais adoptadas no
Estado de Emergência

Foi assim que, através do Decreto Presidencial n.º
11/2020, de 30 de Março, foi adoptada uma meOs tribunais fiscais constituem órgãos de jurisdi- dida inédita em Moçambique, a saber, a declaração
ção de primeira instância nos litígios decorrentes do Estado de Emergência, justificada por razões de
calamidade pública, em todo o território nacional.
das relações jurídico – fiscais.

A análise que pretendemos empreender referir-se-á ao impacto das medidas adoptadas na actuação
dos tribunais, especificamente nos tribunais administrativos provinciais e no Tribunal Administrativo
da Cidade de Maputo.
Destarte, e para se alcançar tal desiderato, será necessário analisar o quadro legal regulador do Estado de Emergência bem como explicitar os aspectos
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Importa salientar que, a Lei retro mencionada, estabelece no artigo 2, n.º 4, a faculdade de o Presidente do Tribunal Administrativo, tomar medidas
adicionais consideradas adequadas, no âmbito da
prevenção do COVID – 19. Assim, e na esteira daquele preceito, foi aprovada a Instrução n.º 01/GP/
TA/2020, de 2 de Abril, do Venerando Presidente
do Tribunal Administrativo, sobre a qual nos debruçaremos nas linhas subsequentes.
Tendo presente o número crescente de casos de
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transmissão local e por forma a reduzir a propagação da doença, foi, através do Decreto Presidencial
n.º 12/2020, de 29 de Abril, prorrogado, por mais
30 dias, o Estado de Emergência, mantendo-se as
imposições anteriores. O referido Decreto foi ratificado pela Lei n.º 4/2020, de 30 de Abril.

O impacto das medidas adoptadas na
actividade jurisdicional dos Tribunais
Administrativos
Como aludimos, a actividade jurisdicional ficou,
com base nas medidas restritivas impostas, condicionada. Como corolário, verifica-se a limitação de
princípios que enformam globalmente o ordenamento jurídico pátrio, e em particular, no que concerne ao contencioso administrativo, há a destacar
o princípio da tutela jurisdicional efectiva, que se
concretiza, entre outros, no princípio de acesso aos
tribunais.
Na verdade, e como ensina a melhor doutrina “o
princípio da tutela jurisdicional efectiva implica
o direito de acesso aos tribunais para a defesa de
direitos individuais, não podendo as normas que
modelam este acesso obstaculizá-lo ao ponto de o
tornar impossivel ou dificultá-lo de forma não objectivamente exigível.”
Vejamos, então, o que sucede na área do contencioso administrativo.

O Impacto na área do contencioso
administrativo
Relativamente ao acesso aos tribunais (cfr. artigos
62 e 70 da Constituição da Republica), o legislador, na Lei n.º 1/2020, de 31 de Março, pugnou por
determinar que, durante o Estado de Emergência,
aos actos processuais e procedimentos aplica-se o
regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos
urgentes. Este preceito, no que tange aos tribunais
administrativos, vai ter especial incidência na área
do contencioso administrativo, no qual vai se verificar a redução, substancial, do volume de actos jurisdicionais praticados.
É importante assinalar que a excepção prescrita
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converge com o plasmado no n.º 1 do artigo 11 da
Lei n.º 7/2014, de 28 de Fevereiro – que regula os
procedimentos atinente ao processo administrativo contencioso, segundo o qual correm em férias
os processos qualificados como urgentes.
No que toca aos demais processos (não urgentes),
podem, entretanto, realizar-se actos processuais,
tendentes a concretizar a respectiva tramitação,
a saber, as citações, notificações e os actos que se
destinem a evitar dano irreparável, com fulcro no
artigo 143, n.º 1 do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente por força do disposto no artigo 2 da Lei n.º 7/2014, de 28 de Fevereiro.
Significa que, o cidadão ou entidade que tem processos a correr os seus trâmites nos tribunais, e
que não sejam urgentes, tendo em conta regime
das férias judiciais imposto, ficará com a decisão
adiada como consequência da imediata suspensão
de todos os prazos processuais, pelo tempo que
durar o Estado de Emergência. Assim, as medidas
adoptadas irão, inevitavelmente, influir na celeridade processual.

A actividade jurisdicional dos tribunais
administrativos – A fiscalização prévia
Antes de mais, convém referir que a fiscalização
prévia concretiza-se através do visto ou da declaração de conformidade. Ora, a actividade fiscalizadora dos tribunais administrativos pode produzir diversos efeitos, dependendo do fim para o qual são
submetidos os processos à apreciação e decisão.
Desde logo, importa referir que, no âmbito da fiscalização prévia, a decisão do tribunal radica na
apreciação da legalidade dos actos e do cabimento
financeiro, concedendo-se ou recusando-se o visto
ou, ainda, quando se justifique, procedendo-se a
devolução dos processos para melhor instrução.
Quando não se descortinam irregularidades na
instrução processual e se mostram preenchidos os
pressupostos legais para a concessão do visto, o tribunal concede o visto e, sendo o visto um acto jurisdicional condicionante da eficácia global dos actos
e contratos, a sua concessão determina a imediata
susceptibilidade de produção de efeitos financeiros.
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Por seu turno, a recusa de visto determina a ineficácia jurídica dos respectivos actos, contratos e
demais instrumentos. Com efeito, se se verificarem
fundamentos para a recusa do visto o tribunal recusa o visto, sendo que esta denegação irá acarretar, como cominação legal, a insusceptibilidade de
produção de quaisquer efeitos financeiros e a suspensão de qualquer pagamento que, entretanto, se
esteja a realizar.

A interpretação da norma atinente ao prazo de
submissão de processos após o término do Estado
de Emergência tem evidenciado dúvidas, nomeadamente, quanto ao âmbito e dimensão da sua aplicação. Indaga-se se, a inobservância do prazo de
submissão, retro referido, constitui fundamento
bastante para a recusa de visto, com a consequente
cessação de todos os encargos emergentes dos actos e contratos em causa?

A lei permite, ainda, que havendo dúvidas acerca de
determinados elementos instrutórios ou omissão
de documentos o tribunal possa solicitar esclarecimentos ou realizar diligências com vista a junção
dos documentos em falta.

A esta questão, respondemos pela positiva. Esta
asserção decorre do carácter imperativo da norma
que prescreve o dever de submissão dos processos,
naquele interstício temporal. Há, por conseguinte,
a nosso ver, a necessidade de submissão tempestiva dos mesmos.

Impacto na área da fiscalização prévia
Menos acentuada é a restrição imposta na área da
fiscalização prévia.
Pois bem, na concretização e densificação do artigo
4, n.º 2 da Lei n.º 1/2020, de 31 de Março, foi aprovada a Instrução n.º 01/GP/TA/2020, de 2 de Abril,
do Venerando Presidente do Tribunal Administrativo, que, desde logo, e relativamente à fiscalização
prévia, estabelece a sujeição ao regime da urgente
conveniência de serviço, os contratos e actos administrativos celebrados durante o estado de emergência e enquanto vigorar. Dito de outro modo, os
actos e contratos administrativos podem, excepcionalmente, ser praticados e executados antes da
submissão à fiscalização prévia.

Outro aspecto de realçar é que, neste período, os
órgãos da Administração Pública, devem observar,
dentre outros, o princípio da proporcionalidade, ao
qual encontram-se vinculados. De resto, está subjacente ao princípio da proporcionalidade a ideia de
vinculação jurídica da Administração a critérios de
racionalidade da gestão.
Com efeito, encontramos no referido princípio o
fundamento para a vinculação dos gestores públicos a critérios de economia, eficiência e eficácia,
devendo adoptar medidas que acarretem consequências menos graves na esfera jurídica do administrado, sendo que manifesta-se, de forma vincada, no domínio da fiscalização prévia dos actos e
contratos a ela sujeitos.

Não menos importante é o facto de prescrever-se,
na Instrução que temos vindo a mencionar, a suspensão dos prazos nos processos que estejam a
Todavia, com esta permissão legal, não se pretende correr os seus trâmites legais e, para a fiscalização
dar azo ao fenómeno da fuga ao visto, ou criar-se prévia, suspende-se o prazo de concessão do visto,
uma via para a prática de actos ilegais, ou, ainda, um enquanto vigorar a declaração do Estado de Emerartifício para iludir a fiscalização prévia, permitin- gência. Este preceito vai se repercutir na impossibido-se a prática de actos sem o devido escrutínio. lidade de invocação do visto tácito. O visto tácito é,
Pelo contrário, as entidades competentes têm o a bem dizer, uma decisão judicial tácita, isto é, pelo
ónus de, trinta dias após o término do Estado de simples decurso de certo período de tempo sem
Emergência, remeter os processos aos tribunais que haja decisão de concessão ou recusa de visto,
administrativos, para efeitos de fiscalização prévia. produz efeitos jurídicos substitutivos de sentença.
Note-se, contudo, que, se, nesse período (de envio
dos processos) se, após a análise dos mesmos, se
descortinarem irregularidades ou ilegalidades de
tal ordem que consubstanciem fundamentos para
a denegação do visto, o tribunal irá recusar o visto
o que, ipso facto, irá motivar a imediata paralisação
da produção de efeitos jurídicos e financeiros.
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Entretanto, nem sempre está subjacente aos processos submetidos ao crivo dos tribunais administrativos a concessão ou recusa do visto, pois a lei
isenta determinados actos ou contratos da fiscalização prévia, sujeitando-os a uma eventual fiscalização sucessiva.
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Nestes casos, pretende-se, não a aferição da legalidade, mas nos actos relativos a pessoal, a actualização do cadastro dos funcionários e agentes em
exercício de funções, e, nos contratos (nos casos em
que o valor dos contratos seja inferior a cinco milhões de meticais e as entidades contratadas esteja
devidamente inscritas no cadastro único) pode-se
lançar mão, sempre que o visto não seja legalmente
exigido - trata-se da anotação dos actos e contratos
administrativos. Em todo o caso, convém assinalar,
e não olvidar, o facto de que, enquanto persistir o
Estado de Emergência, não é permitido o envio de
processos aos tribunais administrativos para efeitos de anotação, devendo tal ocorrer até trinta dias
após o término deste período.

Em jeito de conclusão

grande medida, de uma eficaz articulação entre os
utentes dos serviços dos tribunais, designadamente as entidades da Administração Pública, os particulares e os tribunais, bem como do cometimento
de todos na sujeição escrupulosa aos comandos
legais.
Terá que se prestar especial atenção à actividade
desenvolvida pelos serviços de apoio dos tribunais.
No âmbito da Instrução retro mencionada, prescreve-se a necessidade de higienização dos documentos que dão entrada nos tribunais da jurisdição
administrativa, pelos meios adequados, observando-se todas as medidas de prevenção.
Por outro lado, deve-se assegurar a manutenção
dos serviços mínimos, necessários para o adequado funcionamento dos tribunais, observando-se a
rotatividade dos funcionários.

Finalmente, resta referir que o sucesso da implementação das medidas adoptadas depende, em

Suspensão de prazos processuais – em dias de estado de
emergência – por coronavírus – COVID – 19
Flávio Atanásio Chongola
Magistrado do Ministério Público
flaviochongola@gmail.com
“Antes vale saber que tipo de homem tem uma doença do que, que doença tem um
homem.” – Hipócrates (!?).
Esta frase atribuída ao antigo e sempre actual filósofo e médico Grego pode bem ser um
bom orientador do quanto a atitude de cada um de nós é mais responsável pelas doenças
que nos acometem e que elas não nos chegam como se meros acidentes fossem. Por isso
sejamos nós homens que se conhecem e se afastem das doenças.

Enquadramento e Determinações terminológicas
(…) Tristemente, vivemos tempos de babel em termos de saúde, ambientais, humanitários, sanitários,
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de guerra e paz, fronteiriças e económico-financeiras. E, para prevenção de contaminação em massa
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pela pandemia do “Coronavírus”, que causa a doença do “COVID – 19” Moçambique tem, como vários
outros países, adoptado políticas e acções de saúde
concordantes com várias das orientações da Organização Mundial da Saúde. É nessa sequência que
o Presidente da República, através do Decreto Presidencial n.° 11/2020, de 30 de Março (que Declara o
Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, em todo o território nacional), declarou Estado
de Emergência e fixou medidas e âmbito dessa situação excepcional da vigência constitucional e do
Estado de Direito seguido. E, concomitantemente a
Assembleia da República, ratificou essa declaração,
através da Lei n.° 1/2020, de 31 de Março (que Ratifica a Declaração do Estado de Emergência, constante
no Decreto Presidencial n.° 11/2020, de 30 de Março)
– resumidamente abaixo designada: lei do Estado de
Emergência –.

do ou cobrado – Cfr. art. 298.°, n.° 1 do Código Civil (C.C.). Isso decorre do facto da própria prescrição ter a ver com a perda da possibilidade de
exercício de direito.
• Prazo de Caducidade – é o lapso de tempo dentro do qual deve ser tomada uma acção para que
seja dado inicio a composição ou seja composto
um direito – seja essa composição constitutiva,
modificativa ou extintiva –, findo o qual cessa a
possibilidade de se obter tal composição ou formação do direito, pela não prática atempada –
Cfr. art. 298.°, n.° 2 do C.C.. Isso decorre do facto
da caducidade ter a ver com a perda (ou não) do
direito.
• Prazos não Processuais ou Prazos Substantivos – são aqueles que não respeitam ao curso
ou marcha de qualquer processo mas, respeitam à substância e vida do próprio objecto material em si considerado.

O Estado de Emergência veio a ser prorrogado e
para conformidade legal foram publicados os seguintes documentos normativos: Decreto Presiden- • Prazos Processuais ou Prazos Adjectivos –
cial n.° 12/2020, de 29 de Abril – adiante designado
são os lapsos de tempo dentro dos quais deve
por Decreto de prorrogação –, e a Lei n.° 4/2020,
ser praticado um certo acto para garantir o curde 30 de Abril (que ratifica a prorrogação da deso, marcha ou andamento de um determinado
claração do Estado de Emergência constante do
processo (judicial, disciplinar, administrativo,
Decreto Presidencial n.° 12/2020, de 29 de Abril)
penal) em juízo ou fora dele, seja movimentan– neste texto também tratada como Lei 2 – e, todos
do-o, interrompendo-o, parando-o ou encerdiplomas normativos em obediência aos desígnios
rando-o.
constitucionais, a qual se devem submeter e limitar
e conformar. É no contexto das referidas leis que • Suspensão de Prazos – é a paragem ou congesurge a matéria de suspensão de prazos proceslamento da progressão da contagem do tempo
suais e prazos de prescrição e de caducidade neste
que separa o primeiro e o último dia de um pratexto a tratar.
zo.
Importa com este breve texto, contribuir para educação jurídica e oferecer alguns subsídios para que
se evitem confusões técnicas e práticas e lesões
nos direitos subjectivos das pessoas que eventualmente podem surgir se for confundido o que efectivamente fica ou não fica sobrestado com a suspensão de prazos regulada. Para esse contributo
opta-se por avançar alguns exemplos de casos que
se subsumem e outros que não se subsumem nas
normas em causa e, começa-se por alistar alguma
conceitualização de termos que se interconectam
com a matéria em questão.

• Interrupção de Prazos – é a inutilização dos
dias já contados no andamento de algum prazo,
retornado o tempo de contagem ao seu início.

• Processo ou Procedimento – em sentido dinâmico, é um conjunto sequenciado de actos,
acções ou medidas a serem tomadas visando
atingir um certo objectivo. Enquanto em sentido estático um processo é um documento concentrado no interior do qual se movem diversos
actos para a realização de um ou vários objectivos cumulados. É nesta base que tratar-se de
forma indistinta os termos “processual e procedi• Prazo de Prescrição – é o lapso de tempo denmentos”, por se entender que o que se visa é tratro do qual um certo direito pode ser exercido
tar da ritualidade relativa a acções ou omissões
ou exigido legalmente, findo o qual o benefie os resultados e composições que eles desenciário de tal direito perde a protecção legal de
cadeiam.
efectivá-lo se o não tiver exercido ou reivindica-
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Há utilidade prática em se visitar as disposições
dos artigos 296.° e ss. do C.C. por aí se dispor, entre outras, regras de espécies, tempo, efeitos e invocação da prescrição, sendo de sublinhar que os
magistrados não podem oficiosamente notá-la e
considerá-la, nem tão-pouco devem alertar a qualquer das partes da sua ocorrência num determinado caso que tenham em mão ou outros colegas os
tenham. Assim como é útil visitar os artigos 328.° e
ss. do C.C., quanto a caducidade.
É preciso, por fim, sublinhar que ambas leis referidas supra, enquanto leis de Estado de Emergência
são leis excepcionais e de valor constitucional, vigorando apenas enquanto durar o estado de excepcionalidade e, submetendo-se apenas à Constituição da República.

Suspensão de Prazos Processuais e seus
Efeitos Práticos
A Lei n.° 1/2020, de 31 de Março (neste texto também tratado como Lei 1), determinou que “Ficam
suspensos todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o procedimento disciplinar pelo tempo
que durar o estado de emergência.” (n.° 2, do art. 2), em
sentido contíguo o Decreto de prorrogação preconiza a “suspensão de todos os prazos processuais e
administrativos, incluindo o procedimento disciplinar”
[art. 3, n.° 1, al. e)], importa sublinhar que não se
preconizou a suspensão de processos, nem de negócios jurídicos; os processos havidos, continuam
havendo, os negócios firmados continuam eficazes
e as obrigações deles decorrentes continuam a ter
que ser cumpridos integralmente (art. 763.° C.C.),
arranhando-se apenas a questão da sua pontualidade (entre outros, vertida no art. 406.° do C.C.).
A primeira ilação que se tira dos supracitados dispositivos normativos é que com a palavra “todos” a
lei quis se referir a todos os prazos, mas não em todos os processos – é o que se depreende do n.° 1 do
art. 2, da Lei 1 e, do art. 4 do Decreto de prorrogação.
A segunda é que se estando em face de uma suspensão e não uma interrupção de prazos entende-se que ficam ressalvados os efeitos de contagem
de prazos já produzidos antes da vigência das leis
do Estado de Emergência (em conformidade com o
espírito do n.° 1, do art. 12 do C.C.).
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A terceira é que essas normas tratam apenas de
prazos que tenham a ver com a abertura e o andamento de processos e de procedimentos, não tratam de prazos que tenham a ver com a constituição,
modificação e extinção substancial de direitos e negócios jurídicos, as leis do Estado de Emergência
não dispõem sobre o conteúdo das relações jurídicas, nem dos factos que lhes deram origem.
Do que se pode exemplificar que: havendo um contrato de trabalho a prazo certo, atingindo o seu
prazo para cessar durante a vigência do Estado de
Emergência, ele cessará sem qualquer impedimento pelas normas supracitadas, por não lhe serem
aplicáveis, isto é operará normalmente a caducidade do mesmo, mesmo que não tenha sido possível
executa-lo, porque o prazo de vigência desse contrato não é um prazo processual, administrativo,
nem se reporta a procedimento disciplinar. Para a
resolução da questão da impossibilidade de execução do contrato ter-se-á que recorrer a outras normas do sistema jurídico, bem como ao que estiver
contratualmente acordado.
No exemplo acima, o caso de força maior não impede a caducidade do contrato [art. 125, n.° 1, al. a),
conjugado com os arts. 122, n.° 7, e 123, n.° 3, todos
da Lei do Trabalho - LT] mas, quanto à remuneração
devida, a regra é que o empregador deverá pagar
o salário na sua totalidade [art. 59, al. e), conjugado com o 114, n.° 1, ambos da LT], sendo este irrenunciável (art. 121 da LT). Excepções haverá quanto
ao aspecto totalidade nos casos em que venham a
ser suspensos contratos de trabalho – situação de
refúgio que se deixa de fora neste texto. De todo
modo, é aconselhável às partes recorrerem à modificação acordada daquele e de qualquer contrato,
na esteira do n.° 1, art. 70, conjugado com o art. 71,
n.° 1, al. e), ambos da LT.
Outro exemplo merecedor de atenção imediata é o
do Arrabenta Xithokozelo ter sido contratado, por
contrato de prestação de serviço (art. 1154.° e ss. do
C.C.), para apresentar em espectáculo artístico com
200 pessoas no campo de Kape-Kape, no dia 27 de
Abril, logicamente tal espectáculo já não será realizado. O que será feito quanto ao pagamento do
valor devido ao artista? A resposta é que poderão
as partes debater a possibilidade de resolução ou
modificação do contrato por modificação das circunstâncias (arts. 437 e ss. do C.C.), mas sendo mais
aconselhável a renegociação e que se veja antes o
que dispõem as cláusulas contratuais.
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Uma questão que de pronto se quis e se acautelou
é a proibição do despejo de inquilinos nos contratos
de arrendamento para fins habitacionais (art. 29, n.°
1, do Decreto n.° 12/2020, de 2 de Abril – que Aprova
as Medidas de Execução Administrativa para a Prevenção e Contenção da Propagação da pandemia COVID
– 19, a vigorar durante o Estado de Emergência. E, no
mesmo sentido o art. 32 do Decreto n.° 26/2020, de 8
de Maio), mas se ressalvou que a protecção transitória contra o despejo não desobriga o inquilino de
pagar a contraprestação da renda (n.° 2).
Curial aqui é observar que o que a norma proibiu
é o andamento e decretação da acção judicial de
despejo (art. 966.° e ss. do CPC), não estando proibido que entre o locador e o locatário se chegue a
um entendimento extra-judicial que determine a
devolução do imóvel de habitação ou, que o locatário aceite sair do imóvel voluntariamente se para
tal for interpelado. O que a norma em análise veio
fazer foi dar, temporariamente, ao locatário a oportunidade de não sair da casa, por qualquer ordem,
ainda que esteja em incumprimento ou violações.
A suspensão de despejo regulada aplica-se tanto
às acções já abertas em curso, pendentes de execução, assim como a acções ainda não abertas, mas
somente enquanto durar o Estado de Emergência, porque no fundo, em termos práticos o que se
prende evitar é que inquilinos possam vir a estar
condicionados a falta de habitação em risco público
de saúde. Acrescenta-se, em caso de não pagamento do valor da renda, actualmente não poderá o
senhorio invocar a excepção dilatória (de natureza
material) de não cumprimento do contrato e com
isso deixar de cumprir com a sua obrigação de colocar a habitação a disposição do inquilino. E, a dívida
pelas rendas se acumulará.
Em face de manifesta impossibilidade de cumprimento, por causa do Coronavírus – COVID – 19 e
em virtude do Estado de Emergência, em diversos
negócios jurídicos com dever de prestação unilateral – do devedor para o credor – aqueles poderão
apelar pela aplicação das regras do capítulo das impossibilidades e mora não imputáveis ao devedor (art.
790.° ss. do C.C.), sendo que impossibilidade pode
ou não ser temporária, tendo em conta o fim útil
da obrigação de prestação e interesse objectivo do
credor.
Mais, para a generalidade dos negócios bilaterais
aplica-se o art. 795.° do C.C., servindo de exemplo
corrente a situação de Pagar Propinas – Ter Aulas (ou
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vice-versa), para a qual o dispositivo citado estabelece que “quando no contrato bilateral uma das prestações se torne impossível, fica o credor desobrigado
da contraprestação e tem o direito, se já a tiver realizado, de exigir a sua restituição nos termos prescritos
para o enriquecimento sem causa”(n.° 1); quer isso dizer que os alunos que pagaram propinas dos meses
de Abril e Maio e não vão ter aulas podem exigir a
restituição do valor pago mas, quem aceitar ter aulas por via electrónica, mesmo tendo inicialmente
contratado para ter aulas presenciais, entre-partes aceita uma modificação do contrato e não lhe
é lícito vir alegar que não teve aulas e recusar o
pagamento ou exigir restituição; se lhe for imposta
a aceitação, ocorre uma má-fé no negócio jurídico
em causa mas, em todo caso prudente é que ele aja
enquanto parte no negócio e não espere pela acção do Estado ou qualquer outro terceiro que lhe
venha socorrer, prudente é que ele não aceite ter
tais aulas e invoque, entre outros argumentos e indicação de prejuízos, que os estabelecimentos de
ensino foram encerrados e aulas foram suspensas
e não podem ocorrer violando a lei [al. c), do art. 3,
do Decreto Presidencial n.° 11/2020, de 30 de Março,
conjugado com o art. 13 do Decreto n.° 12/2020, de
2 de Abril. Em sentido idêntico o art. 3, n.° 1, al. c), da
Lei 2], bem como, em muitos casos se poderá invocar que as instituições que leccionam à distâncias
as aulas que deviam leccionar presencialmente não
tem autorização dos órgãos de tutela para desse
modo agirem.
E, para além da falta de autorização legal para leccionarem à distância, grande parte dos intervenientes não estão vocacionados para tal, nem comportam as necessárias estruturas (educacionais, sociais,
materiais e económicas) e competências, este último
argumento, tanto para as instituições de ensino, assim como para os receptores do ensino. O mesmo
aplica-se para o ensino à distância, por falta de excepção das normas, ainda que não pareça que fosse necessário e seja tendencialmente consensual o
seu afastamento, devido a falta de contacto físico.
Mais ainda, outro regime que cada uma das partes
em diversos negócios jurídicos bilaterais pode vir a
invocar é o da excepção dilatória de não cumprimento do contrato (art. 428.° C.C.) e através dele recusar
a sua prestação e recusar o pagamento – através
deste regime os alunos podem não pagar propinas
enquanto não receberem aulas (como contrataram
para receber).
Em suma, em diverso tipo de negócios jurídicos e
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de obrigações, há uma eminente possibilidade de
se vir a invocar regras de impossibilidade não imputável às partes, nem ao credor nem ao devedor,
o que terá que ser visto casuisticamente para uma
concreta solução. Importa ainda sublinhar que não
está afastada a responsabilidade civil extracontratual (art. 483.° e ss. do C.C.) por violações dolosas ou
com mera culpa que possam ocorrer.

como se pode novamente prolongar o Estado de
Emergência. Suprimiu-se neste texto abordagens
relativas às medidas adicionais de suspensão especificadas pelo Tribunal Administrativo através da
Instrução n.° 01/GP/TA/2020, de 2 de Abril, à suspensão de prazos de prescrição e de caducidade
relativos a processos e procedimentos, estando em
texto mais amplo.

Voltando mais concretamente para a suspensão
de prazos, depreende-se estarem igualmente suspensos os prazos de instrução preparatória de processos-crime, com ressalva: daqueles que tiverem
cidadãos presos, da triagem do Ministério Público
para os presos, bem como a submissão tempestiva dos arguidos presos ao juiz da instrução criminal, do curso das providências cautelares (excepto
para despejo em prédio habitacional), providências
de habeas corpus, protecção de menores e outros
casos de natureza urgente.

A suspensão de prazos iniciou com a vigência do
que se designou neste texto por Lei 1 e, em função
do Estado de Emergência não ter cessado, nem interrompido mas, sim sido prorrogado, o período de
suspensão se dilata continuamente durante a vigência do que aqui se denominou por Lei 2; ainda
que a vigência de uma lei e correspectivas medidas
administrativas se sucedam e substituam no tempo
por outras.

É necessário sermos todos cumpridores e vigilantes no e do Estado de Emergência, sobretudo conE, grife-se que a suspensão dos prazos referida nas tribuirmos para o fim da calamidade que o justifica.
leis do Estado de Emergência não implica a suspen- Os advogados, os magistrados judiciais e do Misão da obrigação de pagamento de dívidas ou cré- nistério Público, os juízes-conselheiros do Conseditos consolidados, como é o caso de pagamento de lho Constitucional e outras jurisdições supremas,
valor de pensão de alimentos por pais que tenham os oficiais de justiça e seus auxiliares, bem como
sido condenados a pagá-los, devendo-se continuar o pessoal administrativo de apoio a todos esses
a cobrar regularmente aos mesmos ou reter os va- continuam em pleno trabalho e recomenda-se que
lores nas fontes nos casos em que essa seja a via cada um faça um permanente exame às leis, ao diem execução. Isto aponta-nos também, de maneira reito, às interacções, conflitos, factores e manifesóbvia, no sentido de que não há suspensão de exe- tações comunitárias e sociais e dêem a necessária
cução de sentenças judiciais transitadas em julgado contribuição social e humanizada para o acesso e a
com a execução já começada, mas estão suspensos efectivação da justiça, com a permanente atenção e
aquelas em que as pessoas ainda podem interpor colaboração dos cidadãos.
recursos ordinários – pela suspensão dos prazos
processuais para submissão de tais recursos – e estão suspensos os prazos para depósitos de valores
correspondentes ao pagamento de imposto de justiça e custas judiciais.

Conclusões

Entende-se que esta matéria não se comprime com
a apresentação de uma conclusão, as situações de
facto e de direito material, bem como adjectivo que
podem integrar o tema são vastas e avulsas e, muito ainda pode ser readaptado ou revisto, sobretudo a nível regulador e de definição de medidas, tal
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Cronicando a Justiça

O meu inusitado diálogo com a máquina de
escrever IBM
(Realismo mágico)

Vladimir Passos de Freitas
Juíz Desembargador Federal Jubilado no Brasil
Email: Vladimir.freitas@terra.com.br
Facebook: Vladimir.passosdefreitas

R

ecluso em casa por força do Coronavirus,
escutei uma voz ametalada dizendo: “ingrato, ingrato”. Sem saber se sonhava, procurei
pelos quartos vazios dos filhos que se foram.
Eis que, no escritório, vi que ela vinha da minha velha máquina de escrever IBM. E veio a
confirmação, “sou eu mesma que estou falando,
ingrato”.
Entre surpreso e amedrontado, respondi: “por
que me chamas assim? ” Ao que ela respondeu
em tom triste: “ingrato, me abandonastes”.
Nervoso, vi minha vida passar à minha frente
como um raio. E lembrei-me de um dia em
1974, quando ela chegou em minha casa em
Caraguatatuba, litoral do Estado de São Paulo,
onde eu era Promotor de Justiça.
Cestari era o nome do vendedor, vindo de São
José dos Campos. Com ar misterioso, explicou-me as vantagens daquele aparelho, fruto
da mais moderna tecnologia, deixando-me estupefato ao mostrar uma esfera com letras que
me permitiria mudar o tipo da redação. Logo
me vi fazendo citações de doutrina com aquela letra deitada à direita. Coloquei-a em local
de honra, inacessível aos miúdos, e no mesmo
dia dei a minha primeira denúncia. Não nego
um prazer secreto ao imaginar o Juiz de Direito vendo aquela escrita linda, certamente com
uma ponta de inveja.
Meus devaneios foram interrompidos pela voz
dela. Relembrou o trabalho prestado, as mudanças para Itanhaém, Porto Alegre e Curi-
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tiba. As muitas cartas, ofícios, denúncias,
sentenças e livros que tornou realidades. Decisões históricas, como a dada na primeira invasão de sem-terra em Curitiba, 1981. O tom
da sua voz vibrava nesses momentos. Em
dado momento, enfaticamente, falou:
“Vibrei quando fostes aprovado no concurso
para juiz Federal, chorei com a família quando tivestes, em 1989 uma grande decepção na
carreira, adorei quando fostes eleito Presidente
da Associação dos Juízes Federais do Brasil e
mais ainda com a tua posse na presidência do
Tribunal Regional Federal da 4ª. Região”.
Mas logo voltou ao tom triste, dizendo:
“Fui abandonada a partir de 1990, com a tua
ida para o TRF, em Porto Alegre. Soube, por
terceiros, que uma insossa Olivetti Praxis 201
ocupou meu lugar, não nego que fiquei com
ciúmes.
Minutos depois sua voz passou de triste a
colérica. Confesso que senti um medo inexplicável. Sua raiva dirigia-se aos computadores, aos quais chamava de meros repetidores, sem qualquer elegância e criatividade.
Lembro exatamente de suas palavras: “ao início eles só serviam redigir, mas, com o tempo,
foram ocupando espaço, sempre querendo
mais poder”. Voltando a um tom triste, arrematou: “senti-me humilhada ao ser abandonada
no canto do escritório, passei a ser suporte para
papéis e livros. Uma ofensa a quem foi a mais
cobiçada máquina de escrever do Brasil”.
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Tentei em vão consolá-la, agradá-la. As lamú- E calou-se.
rias se sucediam. Em dado momento, sua voz
Triste, prometi rever minha conduta. Jurei que
elevou-se ao afirmar:
no primeiro dia do fim da pandemia a levaria
“você não perde por esperar, estou organizan- a uma casa especializada para limpeza e resdo um grupo de protesto, já tenho confirmada tauração. E que, na volta, ocuparia um lugar de
a presença da Remington, Olivetti Studio, Olym- destaque. Ou, se preferisse, eu lhe conseguiria
pia, Smith Corona, Hermes Baby, Sharp, Lettera, lugar em um museu à sua altura. Ela me resUnderwood e Royal, aguardamos confirmação pondeu que iria pensar.
de mais quinze. Faremos passeatas Brasil afora,
convocaremos a mídia, distribuiremos mensa- Acreditem ou não, agora, esperançoso, aguargens e temos preparada uma ação a ser pro- do sua decisão. A partir deste episódio entendi melhor o dito popular ibérico, “yo no creo en
posta no Supremo Tribunal”.
brujas, pero que las hay las hay.”

A culpa é sempre da mãe

Por Carlos Pedro Mondlane
Juiz de Direito e Presidente da Associação
Moçambicana de Juizes (AMJ)
cpmondlane@yahoo.com

C

onta-se que elenasceu doente. Um bebé
pequeno e vulnerável.

A gravidez fora difícil e o parto complicado. Só
um milagre o manteve vivo.
A mãe, mais do que outros, sofreu na alma as
dores físicas que o seu infante experimentava.
Praticamente vivia no hospital à espera de um
qualquer diagnóstico médico. Viu-se forçada
a abandonar o trabalho porque não conseguia
dedicar-se-lhe de modo pleno como fazia com
os cuidados ao filho. Nenhum empregador suportava manter uma mulher que passava mais
tempo nos hospitais do que na unidade produtiva que no fim do mês lhe pagava o salário.
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Contra todas as expectativas de bebé raquítico
e desengonçado, ele cresceu forte. Não se verificou nenhuma sequela da doença.
Quando os irmãos e outros parentes mais chegados contavam como havia sido a sua meninice, parecia uma estória de encantar. Algo distante e imaginário.
Os anos passaram. Filimão nunca gostou de
escola. Apesar de todo o apoio com as passagens automáticas instituídas pelo Governo
e os pedidos que a mãe fazia aos professores,
a verdade triste e nua é que, com 16 anos de
idade, ele só tinha de habilitações literárias a
8ª classe. A mãe, ainda assim, insistia que ele
continuasse na escola.
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No ano seguinte, quando foi pai de gémeos,
tomou a decisão definitiva de parar de estudar.
Queria trabalhar e… casar. Levou a namorada e
os seus filhos gémeos para a casa onde vivia
com a mãe e os irmãos.
A mãe quase foi agredida por insistir em que
ele devia priorizar os estudos. Sem o querer
admitir, passou a ter medo do filho e optou por
se manter em silêncio, apesar de sustentá-lo, à
sua mulher e os seus catraios.

trarem soluções para os muitos problemas que
assolavam a família.
A mãe tentou explicar que não sabia nada do
que falavam e que, como mãe, lhe doía que
os filhos não se sentissem realizados. Argumentou que falsas crenças, aliadas à pobreza,
levam muitas pessoas a se conformarem com
explicações absurdas que atentam contra tudo
em que ela sempre acreditara. Cresceu numa
família religiosa, era temente a Deus e jamais
quereria mal aos seus filhos. Disse que buscar
explicações na feitiçaria é um atraso, uma paralisia. Colocou-se, contudo, à disposição dos
filhos para o que achassem conveniente.

Quando Filimão completou trinta anos a sua
vida não revelava grandes perspectivas de realização. Continuava a viver na casa da mãe, era
pai de quatro filhos, frutos de relacionamentos
com mulheres diferentes, não completara o Ante a recusa da mãe em confessar, tomaram
ensino secundário geral e andava metido em a decisão de não mais visitá-la ou a assistir.
pequenos biscates.
Filimão que havia aumentado o número de fiFoi a nova mulher quem sugeriu que ele fos- lhos e mudava constantemente de emprego,
se ver o que se passava com a sua vida. Não havendo nos últimos tempos abraçado o de
se justificava que os seus amigos de infância pastor de uma recém-criada igreja evangélifossem hoje profissionais bem-sucedidos que ca, de todos era o que mais desprezava a mãe.
tinham casas, terrenos, carros, viajavam pelo Sempre que chegava a casa, eram insultos dimundo e gozavam de relevância social, menos rigidos a ela. Atribuía a sua sorte - ou ausência
ele. Alguma coisa estava a emperrar a sua vida. dela - à mãe. Se calhar era a bebida que falava,
o certo, porém, é que já não queria a mãe naUma seta a atravessar o coração de Filimão te- quela casa deixada pelo pai porque se servia
ria doído menos do que a revelação feita pelo de si para lhe tirar sorte.
curandeiro: A culpa era da sua mãe, que o enfeitiçara.
Velha, acabada e impotente, ela viu-se desprotegida. Era idosa agora e não tinha energias
De repente, fez-se luz. Tornou-se claro porque para lutar. Resumia a sua vida em ter vivido para
não era hoje médico, advogado, deputado, en- os filhos, precisamente esses que hoje a acugenheiro ou professor. Tudo por culpa da mãe. savam de feiticeira. Se tinha culpa, era de tê-los
Ela tinha ganhos com a sua desgraça.
parido. Dera-os à luz. Alimentara-os. Educara-os. Insistira até onde pudera que permaneA mãe sempre lhe quisera mal. Era feiticeira.
cessem na escola. Magoava-a profundamente
Convocou uma reunião onde estiveram pre- que os seus filhos estivessem presos nessas
sentes os familiares mais próximos.
crendices que não ajudam ninguém a crescer.
Que feiticeira!

Com uma maleta nas mãos, abriu a porta e deu
um passo para frente com a pesarosa percepParte dos irmãos compreendeu porque tamção de se estar a despedir da casa que consbém não tinham sorte nos empregos, nos
truíra e mantivera ao longo dos anos. Não sabia
casamentos e na saúde. Pediram à mãe que
para onde ir. Não tinha a quem recorrer, visto
confessasse a fim de, conjuntamente, enconque os filhos, os seus bens mais preciosos, a
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amaldiçoavam e mandavam embora de casa.
Consolava-a somente a triste expectativa de
em África os acusadores de hoje virem a tornar-se, eles próprios, os feiticeiros de amanhã.
Afinal, também eram pais…
Devagar, devagarinho, a sua sombra foi se perdendo na poeira do tempo ao mesmo tempo
que os filhos, por fim, definitivamente, dela se
desencilhavam. Nada mais podia fazer, senão
deixar tudo nas mãos de Deus.

pessoa que tomar conhecimento de situações
desta natureza pode denuncia-las ao Ministério
Público. As unidades de saúde, de acção social
e de educação estão especialmente obrigadas
a comunicar à autoridade pública todas as infracções cometidas contra a pessoa idosa.

Estes processos gozam de prioridade, configurando-se, sempre, como processos urgentes.
Neste sentido, diz Genaro Cesário (2017) que a
lei assegura “prioridade na tramitação dos processos e procedimentos, assim como a exeEra uma pena que ela não soubesse, mas em cução dos actos e diligências judiciais em que
Moçambique, o Estado protege a terceira ida- figurem como parte, pessoas com idade igual
de.
ou superior a 60 anos, em qualquer instância,
Nos termos do artigo 124 da Constituição, o Es- o que contrasta flagrantemente com a prática
tado garante à pessoa idosa a protecção à vida, processual vigente que prima pela procrastinaliberdade, saúde, ao respeito e à dignidade me- ção agravada pela morosidade”.
diante efectivação de políticas sociais públicas Não obstante, mais importante do que a exisque permitem um envelhecimento saudável e tência da lei que protege o idoso, sobretudo
em condições condignas.
contra ofensas de serem feiticeiros, é a sua diPara concretização deste princípio, foi aprovada a Lei n.º 3/2014, de 5 de Fevereiro, que
aprova a Lei de Promoção e Protecção dos Direitos do Idoso. É nestes termos que a pessoa
idosa goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana e lhe são asseguradas todas as oportunidades e facilidades para
a preservação de sua saúde física e mental e
o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade.

vulgação. É importante que o idoso conheça os
seus direitos e saiba como reclamá-los por vias
correctas junto das entidades jurídicas e judiciárias no seu próprio interesse, sempre que se
afigurar necessário.
O receio do fim da impunidade e a conciliação
com o bom senso, seguramente, passarão a
explicar a vida das pessoas, e já não tanto as
elucidações simplistas e fantasiosas de colocar
a culpa em terceiros pelos malogros em que
as suas vidas se tornaram. Muitos filhos deixarão de buscar no outro, sobretudo pais e avós,
a razão do fracasso das suas vidas. Passarão,
pelo contrário, a encontrar em si mesmos, nas
muitas escolhas que fizeram na vida, a razão do
estágio em que se encontram…

Para a situação em apreço, o artigo 24º, n.º 1, al.
f) da referida lei, pune com pena de prisão que
varia de 3 dias a 2 anos, aquele que “ofender
psicologicamente a pessoa idosa acusando-a
de feitiçaria ou de outras práticas tradicionais
que violem os direitos humanos”. Constitui circunstância agravante especial a circunstância Já alguém disse, antes, que cada uma das
de o infractor possuir uma relação de familiari- pessoas é, hoje, o produto das muitas escolhas
dade ou de confiança com a pessoa idosa (ar- com que foi seguindo o curso da sua vida.
tigo 24, n.º 4, al. b).
A acção penal pelos crimes que atentam contra a pessoa idosa não depende de queixa, denúncia ou participação do ofendido. Qualquer
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Documentação em destaque

JURISPRUDÊNCIA
EM
DESTAQUE – (Janeiro a Abril de 2020)

LEGISLAÇÃO EM DESTAQUE COVID-19
(Janeiro a Abril de 2020)

Acórdão n.º 5/CC/2020 de 30 de Março
do Conselho Constitucional de Moçambique – não declara inconstitucional o
n° 1 do artigo 4 da Lei n° 12/79, de 31 de
Dezembro, Lei do Segredo Estatal.

Resolução n.º 20/2020 de 25 de Março – Criação da
Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia de COVID-19, órgão, de consulta e
assessoria técnica ao Governo que funciona no Ministério da Saúde.
Decreto Presidencial n.º 11/2020 de 30 de Março –
Declaração do Estado de Emergência, por razões de
calamidade pública, em todo o território nacional.
Lei n.º 1/2020 de 31 de Março – Ratificação da Declaração do Estado de Emergência.

Acórdão n.º 6/CC/2020 de 1 de Abril do Conselho
Constitucional de Moçambique – Fiscalização sucessiva abstracta da constitucionalidade das normas da
legislação eleitoral que cominam com a inelegibilidade o cidadão que tiver renunciado ao mandato imediatamente anterior (Deputado, Presidente do Conselho Municipal e Membro do Conselho Municipal), a
saber: nº 1, in fine, e nº 4, ambos do artigo 14 da Lei nº
7/97, de 31 de Maio, que estabelece o regime jurídico
da tutela administrativa do Estado a que estão sujeitas
as autarquias; alínea b) do artigo 13 da Lei nº 7/2018,
de 3 de Agosto, que cria o quadro jurídico para a eleição dos Membros da Assembleia Autárquica e do Presidente do Conselho Autárquico; e alínea d) do artigo
160 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 12/2014, de 23 de Abril, que cria
o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República.
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Decreto n.º 12/2020 de 2 de Abril – Aprovação 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 2/2020 de 6 de Abril – Concede amnistia e perdão de penas no âmbito das medidas de prevenção da
propagação do novo coronavírus e da contenção da
pandemia do COVID-19 no País.
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As crianÇas são flores
que nunca murcham.
Samora Machel

O CFJJ dedica um feliz mês da
criança à todas as “flores que
nunca murcham”.
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