


EDITORIAL

A ofensiva da legalidade continua a ser o tema central

neste quarto nrimero de Justiga Popular.

O comicio presidencial de 5 de Novembro rlltimo, representa

o ponto mais elevado desta fase do processo, iniciada hi al.

guns meses no nosso Pais. Ele deve ser considerado o epis6dlo

principal de uma longa s6rle, cuios antecedentes pr6ximor

vamos encontrar na 4.a Reunif,o do Departamento de Defesa

da Frente de Libertagflo de Mogambique' realizada em Julho

de 1975, nas visitas presidenciais is cadelas, em 1976, no

inqu€rito realizado iunto dos centros de reeducaglo.

Durante as virias fases da Ofensiva Politica e Organiza=

sional foram detectadas situag6es contr6rias i legalidade e de

abuso do poder e prepot0ncia que loram obiecto de an6lise e

decisEo dos Tribunais Populares.

O anseio de iustiga que se manifesta atravds da ofensiva

da legalidade em surso, tem de ger reconhecido como um dado

sempre presents no processo revolucionirio em Mogambique,

nascido e alicergado na Luta de Libertagfio Nacional.

Durante o hist6rico Comicio de 5 de Novembro, Sua Exce"

lOncia o Presidente da Repfblica denunciou flagrantes violaq6es

i legalidade socialista, praticadaE por aqueles que deveriam

prioritariamente zelar pelo respeito aos principios constitucio-

nais e pela manutenqflo da paz social.

Ap6s haver analisado com profundidade as causas hist6rico'
.politicas desta situagfio, o Presidente Samora Machel anunciou

medidas imediatas a adoptar, para repor a ordem e o respeito

pela le$alidade, al$umas das quais dizem directaments respeito

ao sector da Justiga.

Assim, fo i  anunciado que:

- as normas sobre quem deve prender e sobre os periodos

de detengiio dos cidadios devem ser rigorosamente cum=

pr idas;
- os elementos das Forgas Armadas, da Policia e da

Seguranqa sempre que pratiquem crimes de delito

comum devem ser iulgados nos Tribunais ordinfrios,

sofrendo penalidades mais severas ;
- o ritmo de implantagilo dos Tribunais Populares deve

ser acelerado por forma a cobrirem=se todos os distritos,

localidades e bairros de cidades, destes 6rg6os do Poder

Popular, como unia condigf,o indirpensdvel i instltuclo.

nalizagflo da le€alidade ;

- o escangalhamento da leglslagf,o colonial nlo deve

aguardar pelas leis da Agsemblela Popular. pols a lega'

lidade nf,o deve confundir'se com o legallrmo ou com

a aplicagio mecf,nica das lels;
- todas as situag6es de ilegalidarle devem ser canallzadas

ap6s a den{ncia ig diversas instinciag competenter, com

particular atengflo pare os Delegador e o pr6prio

Procurador da Qepfblica.

Deste modo o sector da Justiga, assfuir como outros, est6

directamente envolvido como protagonlsta, na actual lase da

ofensiva.

Os Tribunais Populares, em partlcular, devem estar em

condigdes de, pela sua acgfio, dar resporta i tarefa fundamental
que lhes incumbe.. fazer iurtiga e velar pelo cunprimento da
legalidade socialista.

t uma exi'$€ncla de bom funcionamento e organizaglo da

vida interna dos Tribunais, 6 a necessidarle de uma adequada
preparagfio tdcnica e profissional dos maglrtrados e demals

funcionirios. E sobretudo um problena de participagio do

Povo na administragflo da Justiga, enquanto fungfio tunila.
mental no exercicio do Poder que lhe pertence. A melhor
garantia do reforgo da legalidade socialista esti no carfcter
popular das estruturas judiciais.

E, no entanto, ficil nesta fase, incorrer=se em uma de duas
atitudes opostas, mas igualmente enadas: o legalirmo, forma
oportunista e que visa defender a apllcagfio mecinica das lels

sem ter em conta os valoreg que lhes estflo subjacentes e o

extremismo que se traduz na recusa de apllcar as leis que,

embora herdadas, est6o ainda em condig6es de desempenhar

um papel ft i l at6 ao seu afastamento.

A presenga dos juizes eleitos nos Tribunais Populares pode

ajudar a corrigir estas tend€ncias e exprlmir a vontade e o

sentimento de Justiqa do Povo. os operirioE e camponeses,
donde vieram e por quem foram indicados.

f imperioso que seia realizado por todos os cidadEos e

entidades aog mais diversos niveis um esforgo congtante con.
junto no sentido de se garantir o espirito da Ofensiva da Le.
gal idade, a Just iqa.
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No d ia  13 de Outubro,  ^  sa la  da 2. r  Secgdo
criminal do Tribunal Popular Provincial de Maputo
enchcu-se de magistrados, defensores, funciondrios
dos cart6rios, juizes eleitos. Os trabalhadores do
Tribunal foram, chamados a analizar a sua actuaqdo,
no Aml i to  da ofens iva da lega l idade;  a  reuniao,
chef iada pe lo  prdpr io  Min is t ro  da Just iga,  contou
com a part icipagdo do Inspector de Estado e do As-
sistente do Presidente da Repribl ica.

Esta presenga <ext€rn?' foi devida ao facto de a
questdo da legal idade ndo ser monop6lio de juristas,
mas sobretudo porque (quando estamos na piscina
a naclar, nds n6o vemos se estamos a nadar bem ou
mal, se o nosso esti lo estd correcto ou incorrecto.
St1 quem estd fora da piscina e que nos observa 6
que pode dizer como estamos a nadarr, como disse
na sua in t rodugio  o  Min is t ro  da Just iga.

tr efect ivamente os erros e as falhas reveladas
pelos uobservadores externosD foram muitas. Depois
de ter recebido milhares de cartas vindas de todo
o Pais denuciando injust igas e f lagrantes violagdes
dos direitos dos cidaddos, a Presid€ncia mandou
efectuar um inqudrito junto das cadeias e dos centros
prisionais; durante este trabalho foram levantadas
situag6es de extrema gravidade: presos a aguardar
julgamentos hd. anos com os prazos de prisS.o pre-
ventiva amplarnente ultrapassados ; pessoas metidas
na cadeia por terem cometido pequenas falhas sem
que a Policia t ivesse instruido qualquer processo;
pessoas que n6o sabem porque foram detidas e que
ningu6m nunca ouv iu .

Todas estas situag6es de evidente violagdo da
legal idade e dos principios consti tucionas fazem
nascer a desconfianqa, a hosti l idade, e at6 mesmo a
aberta oposiEdo aos drgS.os do Estado; cada
pessoa injustamente detida, e a famll ia dela, e os
seus amigos tornam-se potenciais inimigos, achando-
-se vit imas daquela que eles consideram ser a
, , jus t iga popular>.

Por isso os Tribunais que, por sua fungdo inst i-
t i tucional, deveriam resolver situag6es que perturbam
a ordem e a convivdncia social,  tornam-se por sua
vez. eles prdprios, elementos de instabi l idade social,
cr iando nos cidadAos descontentamento e descon-
f ianga para com o Estado e os seus organismos.

E necessdrio por isso olharmos para a vida interna
dos nossos Tribunais, descobrir onde estd o defeito,
perceber a sua origem e encontrar remddios; isso
torna-se tanto mais urqente se pensarmos' qu" os
Tribunais Populares s6o drgdos recentes, cr iados
apenas hd poucos anos, e que por isso C necessdrio
corrigir o seu mau funcionamento, antes que este se
transforme num mal enraizado e irreverslvel.

Com esse ob ject ivo,  in ic iou-se uma andl ise que
nem durante as quat ro  horas que a reuniAo durou,
nern em vd.r ios dias poderia esgotar-se; mas jd foi

importante ter comegado.

Juizes, delegados, defensores, funcion:ir ios dos
cartdrios, cada um analisou, do seu ponto de vista,
as falhas de funcionamento do tr ibunal; todas as
interveng6es dist inguiram-se pela maneira directa,
n io  <caute losar , ,  de abordar  os prob lemas.  Todos
os que fa laram quiseram aprove i tar  esta  ocas ido,
nAo muito frequente, de confrontagdo e de and.l ise
conjunta.

Uma das principais quest6es levantadas foi a
insuficiOncia da instrugdo nos processos - cr imes.
Para bem julgar, d necessdrio dispor de todos os
dados relacionados com o caso em julgamento:
provas documenta is ,  tes temunhas,  per ic ias  s io  ins-
trumentos indispensdveis 5 descoberta da verdade
material;  mas, na maioria das vezes, os processos
chegarr ao Tribunal sem que a Policia tenha desen-
volvido investigaE6es suficientes e os requerimentos
de suplemento de ins t ruE6o f icam quase sem efe i to :
por isso hA atrasos e dif iculdades em tomar uma
decis io  fundamentada.

Relacionada com o problema da instrugSo, surgiu
a questAo da presenga e part icipaq5o da defesa nos
processos; com efeito, uma defesa dinAmica e ef icaz
d capaz de suprir em parte as insuficiOncias exis-
tentes, de sol ici tar o cumprimento das di l i96ncias
necessdrias, de tutelar os direitos do arguido em
cada fase do processo. NIas actualmente os defen-
sores sdo poucos e com uma preparagdo insuficiente;
as suas l imi taEdes subject ivas,  e  a  pouca cons ide-
ragdo de que gozam dentro do Tribunal, fazem com
que atC agora n5.o se t ivesse assumido a importAncia
desta funqio, o prestigio e a dignidade que o papel
do defensor merece. Muitas vezes 6 impossivel falar
corn os argu idos antes do prdpr io  d ia  do ju leamento;
as di l ig6ncias requeridas para melhor assist:r o r€u
nAo sdo curnpriclas I as alegagdes orais na fase do
julgamento mal chegam a serem ouvidas pelos juizes;
e os prdprios defensores frequentemente l imitam-se
a ,.pedir just iga, ao Tribunal, fazendo tr istemente
lembrar os antigos defensores ad hoc do tempo
colonial,  os uadvogados dos pobresr, cuja presenga
s6 servia para dar uma representagdo meramente
formal  do d i re i to  5  defesa.

Tudo isso demonstra gue estamos muito longe de
ter  assumido o prece i to  const i tuc ional  que garante o
direito de defesa para todos os cidadaos ; sisnif ica
pois  n6o ter  compreendido que a est ru tura dos Tr i -
bunais  assenta em t r6s p i lares fundamenta is :  o  ju iz ,
o delegado e o defensor. Faltando um deles, o
Tribunal f ica manco e ndo fornece alguma garantia
de andamento equil ibrado do processo, nem de solu-
g6es justas e ponderadas.

Processos mal  ins t ru idos,  a t rasos,  insuf ic i€nc ias
da defesa,  mau func ionamento dos car tdr ios :  se
estas sdo as principais dif ici€ncias denunciadas, quais



s i io  entAo as causas quc as or lg lnant  /
E preciso voltarmos urn bocaclo p:rra trd.s. Logo

depois  da independ6nc ia ,  n io  h lLv izr  unr  i rn ico ma-
gistraclo mocarnbicano c i lolrcos eral l  o: i  cscrivies
tarnb6m; durante os p i - inrc i r r - rs  A i loSr  fo i  necessdr io ,
pordrn,  tazcr  sobr t 'v iv t ' r  c 's  

' l i ' i i l l t t r : t is  
: ts : ; i t -n  como es-

tavam atd chegarmos a 19)28, quando foi desenca-
deado o proccsso de criagiro clos 

' l ' ; : ibunais 
L'opulares.

Foram e le i tos  ju izcs r :n t re  os nre l l io rcs  represcntantes
r lo  povo,  forunr  no incar lo : i  co ino nrag is t rac los pro-
f iss ionais  poucos ou: rdros,  pc l i t icarnente qual i f icados
c corir fornrag:io jur idica uni l .ersit .{r ia. Mas estas
inovaq6es vieram a enxertar-se nl l f frzl  estrutura her-
dada do colonizrl isrno e ql le atd: irra-or:r n,. io foi
escangalhada quanto i lo est i lo c uros mdtodos de
t rabalho,  e  sobretuc lo ,  quanto ao pr6pr io  d i re i to
processual  e  substant ivo qLr , - r  ap l ica;  esse t ipo de
est ru tura nAo fo i  cer tarnentc  pcnsac lo  como inst ru-
nento de ac l rn in is t rar ; io  durr i : r  jus t iEa popular ,  duma
justiga nio scpzrrada cla vicla c clos interesses do
povo.  Hoje ,  es tc  vc lho quc zr inc la  sobrev ive ameaga
sufocar  o  no lo  que tentanros const ru i r :  os  magis-
t rados s f ,o  poucos (meno: ;  do que os que in ic iaram
o processo cm 1978); a cari t-a r '  '  t rabalho aurnentou
mui to  nos i r l t in ros anos por  c , r rsa c lunra aumentada
(procura de j ' , ts t ica, , ;  a  I ) r { rs i 'nca dos ju izes e le i tos ,
numdr icamente rna ior i l  d r ia  ,  n io  consegue na rea-
l idade modi f icar  a  est ru tur : r  c lo  Tr ibunal ;  a  quase
tota l idade das le is  que quot ic l ianamente s i ro  ap l icadas
v6m do tempo co lon ia l  e  er r  la rq 'a  p : r r te  n f lo  cor -
responclem ir nor' :L rcal i i i : r ,- lc.

Mas a16m d isso,  h ; i  uma qr les t l io  c le  fundo de na-
tureza pol i t ica c: cultural qr,re ainda ndo estd bem
clara e  def in ida nA consc iOncia  c los  nossos magis-
t rados:  como se c ' levc cncar l l r  um proccsso c le
transigAo no canrpo cla just iga, cle que forma se
chega a inst i tucional izar urna legal idade revolucio-
r-rdria (que nasccLl da r ica i : : iperi0ncia clas Zonas
I - iber tadas)  p : r i - : r  tonr ; i - la  l i 'g ' : r l idade soc ia l is ta?

E preciso nio f iulr agarrados, em nonle da ((cer-
teza do d i re i to , , ,  ao vc lho s i t r :nra  herdac lo  forgosa-
rnente c lo  pcr iodo co lon i l r l ,  as  suas est ru turas,  As
sua le is ;  mas d necess i i r io  s i r -nu l tAneamente n io  ca i r
na improvis:rr, : i ro e na :rrbitraricclacle para salVaguar-
c lar  aqueic  r rnsc io  r lc  jLrs t ig : r  c lue fo i  o  ob ject ivo
funr lar -nent i r l  t l : r  lL r ia  t lc  1 i l t , - ' r i lLc io  nzrc ionzr l .

Por  isso ( )s  no: jsos j r - r izcr : ;  dcve in  ter  imaginagAo
c aucl; ici l r  l l : rr l l  1; islrr icn'( inos no\/os t:  encontrar
solug6es aclcclu:rclu:;  a rc:r l i r lade actual c aos prin-
c ip ios que ur  ree-e i i l i  l l lu : :  so iuc6cs ccr tas e  u i tz i r ias .

Esta questr- io r. l :r  r-rnitaricdzr<le, do ((pensamento
corlurrr>r (conto foi clcf iniclo r l i r izrs vezes durante a
reuni i ro)  d  c l t rcs t iLo cruc ia l ;  pcnsamento comum n6o
signif ica conforinisn"ro r.  pasr; ivir lacle, niro signif ica
atentar cor-rtr:L aqr:cla independdncia do juiz que a
pr6pria Consti tuiq:- io sanciona. Sir. 'ni f ica, pelo con-
t rdr io ,  procr l rar  co lect ivanrent r :  so luq6es adequadas
at rav6s do debate,  da conf ront l rc i io  r le  pos lgOes,  da
capac idac le  de cr i t ica  c  ar r iocr i t iczr .

Por isso i :  neccssi ir io r oltzrr a criar um ambiente
r le  par t ic ipac i io  e  c ie  c lcbate po l i t ico ,  ju r id ico e  cu l -
tura l  nos Tr ibu l - r : t is ;  t r :u l r : r lhar  no c l ia  a  d ia  sem
perder  de v is ta  as persp l rc t ivas c  as opc6cs de fundo;
nAo permi t i r  que a ro t in : t  < luot ic l iz r r - ra  sufoque aquela
r iqueza c le  ic leas t '  c l i '  c rc .a t i r - ic lac le  crue caracter izou
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o surgimento dos Tribunais Populares. Esta (,  a

condigAo necessdria para real izar uma direcgSo uni-
t:lria e participada no seio da Organizagdo Judici:i-
r ia  e  assegurar  o  seu bom func ionamento.

Depois de te;- abordado toclos estes pontos de
rrnzi l ise, a reuniS,o chegou 2t fase da sua conclusdo.

O N{inistro da Justiga especif icou que aquilo era
sri  o inicio dunr trabalho de aprofundamento que
tleverd ter continuaqdo no futuro e passou depois
rr traqar algumas orientaq6es que podemos considerar
t ie irnportAncia fundamental para a vida dos Tribu-
nais e que abrangem vzfr ias quest6es.

\n tes de tudo,  no que c l iz  respei to  ao d i re i to

lrosit ivo, foi julgado urgente afastar a apl icagdo
rnecAnica do Cddigo Civi l  em matdria de famil ia;
rrtd h aprovagAo da nova lei,  passarl,o a vigorar os
principios fundamentais do Projecto da Lei de Fa-
rni l ia, norneadaments quanto I introdugdo do di-
vt jrcio por mrituo consentimento e quanto h unif ica-
c'do do processo de divdrcio com o da regulagdo do
poder paternal. Al6m disso, foi atr ibuida compe-
tOncia aos Tribunais Populares Distr i tais para resol-
\ .er processos de divdrcio e foi referida a necessidadc.
<le criar Secq6es de Famil izr em todos os Tribunais
[ )opulares Prov inc izr is .

Em matdria penal, os juizes deverdo apl icar de
forma cri t ica as normas do cddigo ainda em vigor,
:-,endo consentida a interpretagdo analdgica da nova
legislagdo penal moqambicana em todos os casos
em que forem postos em perigo os fundamentos da
sociedade social ista e n6o exist ir  uma especif ica pre-
v is lo  normat iva.

I jm matdria processual, foi reiterada a necessidade
ile usar com extrema cautela a faculdade de arbitrar
cauglio ;  por urn lado este inst i tuto sd vai beneficiar
( luem tenha possibi l idades econdmicas, por outro
lado ndo 6 muito bem aceite pela populagdo que um
crin-r inoso possa sair impunements da cadeia poucos
t l ias  depois  de ter  s ido preso.

N{as aldm desta medida pontual, foi dada uma
or ientagAo de por te  mais  gera l :  os  ju izes e le i tos
t laqui em diante deverdo pzrrt icipar em todas as fases
tio processo, e neo apenas na do julgamento.

I'or riltin'ro foi decidido proceder-se a um trabalho
r le rcpensamento cla actual estrutura dos cartdrios
t, <lo aparelho do Tribunal em geral para tornd-la
i rur is  operzr t iv : r 'e  func ional ,  com v is ta  a  a lcangar-se
;r correcta ztdministraqdo da just iga.

O Tribunal Superior de Recurso foi encarregado
rle implementar estas direct ivas e de dir igir o pro-
cesso de transformaEdo cla vida dos Tribunais.

, \  reuniAo no Tribunal cle Maputo, e ainda mais
,r Cornicio presidencial de 5 de Novembro, demons-
tram que o vento da Ofensiva sopra com forga na
casa da Justiqa, sacudindo violentamente o velho que
rr l i  a inda se encont ra .

Como todos os dias podernos constatar atravCs
rios r irg'6os de infornracio, a defesa da legal idade
sociai ist i i  niro f icou lrpenas uma palavra de ordem
vazia ,  mas j r i  se  tornou uma prdt ica no processo
rl:r  Revolug6o n'rogambicana s com€Qa a produzir
bendficas mudangas.

Nds, trabalhadores da Justiga, temos uma par-
t icular responsabil idade nessa questeo da legal idade.



MAUS TRATOS CONTRA AS CRIAN$AS:
uM CASO JUDTCIAL

(CRIANQA DE MOQAMBIQUE :
Tens o direito de que te expliquem os erros que cometeres, para que

os compreendas e nf,o voltes a ftzer. Tens o direito de nflo ser sub-

metida i violOncia e maus tratos.u

(Art igo OECTNO da <DECLAnnGAO OOS DIREITOS DA CRIANCA MOCAMBICANAT)

Em zr de Dezembro de ry7g (Ano Internacional

da Crianqa), a Assembleia Popular proclamou os

,,Direitos da Crianga Mogambicanar.
Ao apresentar o projecto da Declaragdo aos Depu-

tados do drg6o supremo do nosso Estado, o Ministro

da Educaqdo e Cultura chamou a atengdo para os

aspectos negativos que caracterizavam a educagSo

na velha sociedade, muitos dos quais ainda se fazem

sentir na etapa actual de construgAo do socialismo

em Mogambique.
Referindo-se h sociedade tradicional-feudal, subl i-

A OFENSIVA DA LEGALIDADE

NOS TRIBUNAIS

I imbora nAo clependa sd cle n6s. Ela diz respeito
tambdm a outras estruturas, como o Ministdrio do
lnterior, o Ministdrio da Seguranga, o MinistCrio da
I)efesa Nacional. Mais ern geral,  depende do grau
de desenvolvimento das forgas produtivas e da orga-
nizagao politica e social, quer dizer, do grau de
rlcsenvolvimento da prdpria sociedade.

Nao podemos contudo, esperar que a estrutura
sticio-econ6mica transforme mecAnicamente a super-
estrutura juridica. uO Tribunal Popular n5.o deve ir
no rasto dos acontecimentos, ele deve ser a van-
guarda no processo de realizaqS.o da Justiga no no6to
l 'ais,, ,  como afirmou o Ministro da Justiga.

Hd quem pense que a legal idade e o respeito pelos
direitos dos ciclacl ios sejam um uluxo)) a que paises
em via de desenvolvimento n6o podem permit ir-se,
porque neles ndo se sedimentou uma consci6ncia
clas rrarantias e dos direitos civis, que sd seria ttpica
de sociedades que tiveram uma revoluqSo democrd-
t ico -  burguesa.  .

Pensamos que a actual Ofensiva da Legalidade
enr Mogambique consti tui o exemplo concreto c a
prova tangivel de que esta concepqdo 6 errada e de

Qu€, pelo contr{r io, a legal idade social ista pode e
deve acompanhar o processo de saida do subdesen-
lo lv inrento no Pais .

nhou que al i  (a crianga era, na maioria das vezes,
objecto de violdncia cruel, forma de troca, valor e
r iqueza t ransacc iond.ve l . . . r  €  eu€ u. . .embora a ac96o
do nosso Partido e Estado estejam a p6r cobro A,
maioria dessas prd.t icas, elas subsistem ainda nal-
gumas zonas do Pais . . . , , .

Podemos apresentar muitos exemplos da nossa
vida di:lria que confirmam esta aberrante situagS.o,
contra a qual 6 necessdrio lanqar um combate firme
e persistente.

Os Tribunais Populares, nos mais diversos esca-
l6es, s6o frequentemente chamados a julgar casos
de violagSo de menores, de maus tratos infligidos
a crianqas, de atentados A sua personalidade e digni-
dade.

Hzi poucos ffreses, numa das Sec96es Criminais
do Tribunal Popular Provincial de Maputon foi jul-
gado um processo cujos personag'ens principais eram
o Manuel Fi l ipe Nhaca (rdu) e o Eduardo Silvestre
Matavela (ofendido).

O Manuel Fi l ipe Nhaca 6 um cidaddo de 35 anos,
casado, pai de sete filhos, trabalhador numa empresa
estatal do ramo do caju, onde aufere um saldrio
rnodesto. E' um individuo profundamente marcado
pelos valores culturais mais negativos da sociedade
tradicional-feuclal.

O Eduardo 6 uma crianga de olhar vivo e de
imaginagS.o f6rtil. Tem onze anos, e fiho de um
ferreiro de profissSo e frequenta a 2.a classe da
Escola Primdria do Bairro de Likeleva. O meio
social e econdmico em que vive 6 semelhante ao do
Manuel Nhaca. S5o vizinhos, residindo ambos no
Bairro de Tsalala, nos arredores da cidade.

O caso foi assim.

No dia r5 de Novembro do ano passado, o
Eduardo estava a brincar com um dos f i lhos do
Nhaca, sensivelmente da mesma idade. A certa
altura, por qualquer motivo que s6 as criangas
podem compreender, zangaram-se e puseram-se a
discutir .  O Eduardo disse ao amigo que o cunhado
dele era feio, <tinha um pescogo parecido com o de
uma cegonha...r.  O companheiro ndo gostou da
comparagdo, sentiu-se ofendido e resolveu queixar-se
ao pa i .

Ao tomar conhecimento do sucedido, o Manuel
Nhaca n6o p6de resist ir  i r  <rafront?r. Qe*o se atre-

L
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via um garoto a proferir tal insulto a um membro
da sua respeitdvel famllia?, pensou ele. Certamente
que estava possuldo de algum (esplr i to mau)), que
era preciso eliminar, aplicando-lhe um correctivo
(exemplar ) r .

Dir igiu-se imediatamente A. casa do Eduardo, pe-
gou nele e forga e trouxe-o para a rua. Depois
amarrou-lhe os membros superiores com corda de
sisal e vibrou-lhe umas vergastadas com um cl-r icote,
vulgarmente conhecido pelo nome de chamboco,
feito de borracha extralda de um pneu, entrelagada
com um f io de electr icidade. Mas isso n5o bastava.
Para que o <esplr i to,) pudesse sair do corpo da
crianga, era preciso usacudi- lao bem. Arrastou-a
entSo para junto de uma C.rvore, onde a pendurou
pelos pds, com a cabega virada para baixo, conti-
nuando a agredl- la com viol€ncia. 56 parou de bater
quando algumas pessoas da vizinhanga acorreram
ao local, alertadas pelos gritos suplicantes do pobre
Eduardo. . .

Em consequ€ncia dos maus tratos de que foi vl-
tima, o Eduardo sofreu escoriag6es miltiplas, dis-
tribuldas por vdrias partes do corpo, e teve de
receber tratamento r1o Hospital.  As fericlas s6
cicatrizaram ao fim de trinta dias.

O Tribunal, tomando em consideraqS.o todas as
circunst6ncias a'travantes e atenuantes que acom-
panharam o seu acto, condenou o Manuel Fi l ipe
Nhaca n3 pena de dez meses de prisdo e dois meses
de multa.

O exemplo acabado de relatar 6 sem drivida cho-
cante, porque revela a crueldade de um homem que
6 pai de sete f i lhos, alguns dos quais com idades
aproximadas A da crianga que foi vi t ima dos seus
instintos brutais.

Mas o interesse em divulgd-lo n6o reside unica-
mente, nem sequer principalmente, no prdprio facto
de ser chocante. O que se pretende 6 que a hist6ria
tr iste do Eduardo Silvestre Matavele sirva de ponto
de partida para uma reflexSo profunda sobre o papel
que nos cabe, como cidad6os conscientes, na mate-
rializagdo dos princlpios estabelecidos pela nDecla-
ragSo dos Direitos da Crianga Moqambicanau.

E importante que situag6es semelhantes, em que

os direitos mais elementares da crianqa sdo tlo
f lagrantemente violados, consti tuindo jd uma preo-

cupag6o fundamental do Partido e do Estado,
passem a ser tambdm, e cada vez mais, uma preo-

cupag6'o constante de cada famllia, de cada educador,
de cada membro da sociedade.

As criarrqas do nosso Pais, Continuadores da
RevolugSo, precisam de crescer num ambiente de
seg'uranga e de paz, rodeados de amor e de com-
preenseo.

Para que isso seja posslvel, 6 necessdrio acelerar
o processo de transformagdo das mentalidades retr6-
gradas que ainda dominam muitos de nds, 'cidad6os
adultos; d indispensdvel um engajamento f irme no

combate pela eliminaqdo dos valores das sociedades
tradicional e colonial-capitalista, e pela afirmag6o
dos novos valores da sociedade socialista que esta-
mos a edificar.

?. .1 . : : :
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PNOBHIIIS E PER$PTGIIUN D[ TICUIGIET BT $IRTITO
(Conclusio da entrevista com o Director da Facuklade de Direito)

J. P. - Qual d a situagio dos docentes?

E. M. - Como disse inicialmente, o nosso corpo

docente passou par vzi.r ias fases. E s6 em 78 que a Fa-

culdade tem o seu corpo de docentes I destes' o g'rosso

vem cla cooperagi lo, vindos de muitos paises, socia-

l istas principalmente e doutros paises tambdm, en-

viados por organizaE6es part idr i .r ias progressistas.

DOCENTES DA

na cadeira de Direito processual civi l .  No coniunto
os docentes s5o r9. Destes 8 sdo em tempo inteiro
e r r v€m de outras Faculdades ou sectores de acti-
vidade; entre eles temos a honra de ter o Ministro
na Presid€ncia como professor de Direito do Estado.

J. P, - Como se tem processado a ligaqdo escola-
-comunidade, nomeadamente com o sector produtivo,
conforme as direct ivas do II I  Congresso?

FACULDADE

NOME

Jos6 6scar Monteiro ( l \{ inistro na

Pres iddnc ia)

Edua rdc ,  Joaqu im  Mu ldmbwC . . . . . .

Victor Tel i tsin

Albert Louis Sachs

Ii laus Hutschuereuter

Kassinhuk Vassi ly

Helga Hutschuereuter

Daniel J. T. M. da Si lva

Rufino Nombora

Lucinda A. C. M. Cruz

Jo6o Manuel Nlartins

Hermenegildo Gamito

Patricio Miranda Olivares

Leonardo Simbine

As outras cadeiras nilo estritaments iuridicas sio leccionadas

Actualmente hd uma viragem na pol i t ica dg forma-

g5o do corpo docente, no sentido da criagdo de um

corpo clocente mogambicano: aqueles estudantes que

em 78 consti tuiram o primeiro embri6o, hoje sdo

doccnics ^ tempo inteiro na Faculdade, tendo a

reg6ncia autdnoma de 6 discipl inas. Aldm destes

professores, temos 3 auxi l iares acaddmicos moqam-

bicanos, dois dos quais sAo monitores estudantes do

4.o ano e um l icenciado estagidrio como assistente

DISCIPL INAS LECCIONADAS

a)  Di re i to  do Estado

a)  Di re i to  Admin is t ra t ivo
b)  Di re i to  da Fami l ia

a) Dircito Economico Social ista
b) Direito das Relaq6es Intern:rcionais de ComCrcio
c) Direito da Fam{l ia Comparado nos Palses So-

cial istzrs

a )

a )
b )

a \
b )

a )
b )

a )

Direito Internacional Pdblico

'feoria 
i \4arxista-Leninista do Estado e do Direito

f) ireito do Estado nos Palses Social istas

Direito Criminal I
Criminologia

Direito Internacional Privado
Direito Econ6mico

Direito

a)  Di rc i to  Comerc ia l

a )

r )

a )
, t  )

a )

Direi to Cr iminal  I I
I l ircito Processual Penal

Direito Processual Civil
Problemzis de execuq2o de penas
Direito triscal e Aduaneiro

do Trabalho

a) Direi to

a) Direi to

por docentes de outras Faculdadcr.

E. M. - A ligaqio escola-comunidade tem-se pro-
cessado principalmente atravds das Actividades de

Julho. Durante as AJU, nds salmos da Faculdade e
vamos as Provincias para al inteirarmo-nos dos

problemas concretos do Pals. Para al€m disso,

podemos lembrar a afectagSo dos nossos estudantes

nos termos do Decreto ry176. Este decreto prev0
que, concluido o I.o grau, os alunos deixem a escola

I I

{

NACIONALI.

DADE

Mogambicana

Mogambicana

Sovi6t ica

Sul-Africana

R.  D.  A .

Sor i6tica

R.. D. A.

IVlogambicana

Mogambicana

Mogamhicana

Portuguesa

Moqambicana

Chilena

Mogambicana



para serem afectos a determinados sectores produ-
tivos e reg'ressem h. faculdade s6 depois de um
certo espago de tempo que corresponde aos anos que
est iveram na Univers idade.  No nosso caso,  como o
bacharelato era de 2 anos, o primeiro grupo que
saiu da Faculdade esteve afecto a alguns sectores
durante 2 anos, f indos os quais, alguns regressaram
zi Faculdade; nem todos regressaram, principalmente
aqueles que foram afectos ao Minist€rio da Justiga,
dadas as condig6es especiais em que se encontra
este Ministdrio.

Outra forma que nds queremos implementar na
nossa Faculdade 6, ao longo do pr6prio ano lect ivo,
l igarmo-nos mais hs actividades dos Tribunais atra-
vds da assistOncia e part icipagAo nos julgamentos

clos estudantes das discipl inas processuais.
Por ir l t imo queremos lembrar que os nossos est 'r-

c lantes e  docentes d6o ass is t6nc ia  jur id ica no T.P.P.
cle Mzrputo, como defensores e tdcnicos juridicos.

J. P. - Agluslmente quais sdo os principais pro-
blemas da F'aculdade?

E. M. - Problemas de natureza pedagogica, arr-
tes de tudo. HA uma dif iculdade de recrutamento
cle docentes que garantam o funcionamento da Fa-
culdade. Este problema nd.o foi solucionado a tempo
este ano; por isso cadeiras que deveriam ser dadas
no r.o semestre, deverdo ser leccionadas no 2.o
scmestre, porque os respectivos professores ndo che-
garam a tempo da cooperagAo internacional (como
e o caso do professor sovi€t ico de direito agrdrio),
ou foram impedidos pelas sobrecargas de tarefas,
como 6 o caso do docente de direrto de trabalho,
que deveria ter sido Sua Exa. o Ministro da Justiga,
o qual serd substi tuido por um elemento do Minis-
tdrio do Trabalho, f icando por€m a sua ajuda e
colaboragAo na leccionaqAo desta discipl ina.

Outra preocupagio para nds e a cardncia duma
vida intelectual na Faculdade; na prdtica s6 hA
assistdncia As aulas, carecendo de coldquios. semi-
ndrios e palestras sobre assuntos juridicos de cardc-
ter geral. Mas estamos tentando organizar para o
primeiro semestre algumas actividades culturais.

Temos que referir  tambdm a situaqdo em que se
cncontra a nossa bibl ioteca ; a rnddia di: i r ia do nosso
fundo bibl iogrdfico 6 de 4o anos. Por isso o g'rosso
das obras que n5s temos, do ponto de vista do con-
terido 6 cle ut i l idade quase nula. Mas estamos a
tentar desenvolver uma pol l t ica de aquisigdo do
fundo bibl iogrdfico, tambdm para enfrentar a es-
cassez clalguns textos indispensdveis: basta pensar
que para os nossos r87 estudantes s6 temos um
Ccldigo Penal na bibl ioteca.

Fugindo unl bocado dos problemas mais graves
ria formaqdo dos nossos estudantes, temos que dizer
que hzi pouca actividade recreativa na Faculdade;
errrborrr o O.j.ff,f. tenha tentado organizar'algumas
actividaclcs desport ivas, tem-se enfrentado o pro-
blem:r i la falta de material (bolas, equipamento,
etc.).  \{as esperamos da parte de alguns docentes
estrangeiros que f icaram sensibi l izados com o pro.

blema, que tragam este material na volta das fdrias
nos seus Paises.

I{zi  unr ir l t imo problema: o do recrutamento dos

E

estudantes. Segundo as previs6es da planificag6o
universitdria, a Faculdade de Direito n6o receberia
este ano nenhum estudante. Houve muito debate
acerca disso e chegou-se h conclusS.o que a Facul-
dade deveria ter ingressos, dada a grande neces-
sidacle de quadros que se faz sentir, sobretudo ao
nivel do Ministdrio da Justiqa. Por isso temos
actualmente 15 estudantes no r.o ano, dos quais ro
vdm do (exame ad hocr; o resto vem atravds dos
canais normais, quer d\zer pessoas que t€m as
habilitag6es exigidas e tambdm estudantes de outras
Faculclades que mudaram de curso.

No futuro o exame uad hoc, serd a forma prin-
cipal cle recrutamento, embora tenha que ser mais
rigoroso e exigente do que foi at6 agora I a primeira
experidncia de exame uad hoc, 6 de r9ZS, quando
a Faculdade foi aberta, firas com critdrios absolu-
tamente inadequados. Quando se quis retomar esta
experi6ncia em 1929, as habi l i tag6es minimas exigi-
das eram da 8.o classe; este ano foi exigida pelo
rnenos a g. '  classe e uma idade incluida entre os
23 e os 35 anos. Em principio part icipam nos
exames <ad hocr pessoas candidatadas pelos respec-
t ivos servigos, embora seja admit ida tamb6m a
candidatura a t i tulo individual.

J. P. - Pode dar-nos uma ideia sobre as perspec-
t ivas de crescimento da Faculdade? No f im da
ddcada, quantos juristas ser6o formados?

E. M. - Nds pensamos que ao longo da ddcada
(de acordo com o Plano Perspectivo Indicativo da
Faculdade) ser6.o formados cerca de trds centenas
de juristas. Mas podemos garantir o nirmero minimo
de z6o.

J.P. =- Como se coloca a Faculdade em relagdo
a outras instAncias de formagdo juridica, como ^
Escola de Estado e Direito e os Cursos de formaqSo
juridica bdsica organizados pelo Ministdrio da Jus-
t iga ?

E. M. - N5o hd., na fase actual, nenhuma depen-
d0ncia ou hierarquia entre estas trds instAncias.-
Penso que d uma questao que deve ser levada a
uma andlise profunda por parte das trds estruturas
envolvidas, o Minist€rio da Justiga, o Secretariado
do Conselho dos Ministros e a Universidade.

Nesta fase existe apenas uma forma de colabo-
rag6o por parte da Faculdade. Nos cursos atd agora
organizados pelo Ministdrio da Justiga participaram
nossos docentes; no curso que estd agora a decorrer,
embora ndo participemos ao nivel de docOncia, te-
mos algumas actividades conjuntas, como palestras
e debates.

Na Escola de Estado e Direito da Matola, des-
tacamos, quer o ano passado, quer este ano, alguns
professores para leccionar vdrias disciplinas.

O problema de fundo 6 o de ver qual d a com-
petdncia de cada estrutura e que l igagSo e art icu-
lagdo pode haver entre nds; mas ainda n6o foi
iniciada esta discussSo, embora eu pense que seja
um assunto urgente, tambdm para permit ir  o acesso
de elementos provenientes destas instAncias de for-
maeflo h Faculdade de Direito. I

Entrevista dirigida por FRANCESCA DAGNINO



Por amabilidade do Sr. Ministro Rui Baltazar

publicamos algumas notas sobrc

A CRTA9AO DA FACULDADE DE DlRElrC

A instituigdo de um ensino de dito niael uniaer-

sitdrio em Mogambique remonta, salao erro, a tg6z,

dno ern que se oproaou legislagdo criando os entd'o

chamodos (Estudos Gerois Universitdrios de Mo-

gambique" .

Em 1963, definiu-se urn numero restrito de cursos
que os Estudos Uniaersitd,rios contpreenderiam, fun-
damentalmente nas d,reas da medicina, engenhari'as
agronomia, silzticultu,ra, aeterindria e ci|ncias peda-

gdgicas.
Como 'uen7os, no histdrin do legislagdo colonial

ligoda d Unversidade, o Direito ndo figuro entre os
cursos ini.cialrtente criados, rlem no5 eue posterior-

rnente foram surgindo,
Taluez ndo tenha sido rnau que assim tiaesse

ocontecido.

A Llniaersidade criado em Mogambi,que foi decol-
cada das Uniaersida.d,es portuguesos, e principol-

rnente alimentada pela Uniuersidade de Coimbra que

era o mais conserzsadora e reacciond'rio no panoramo
geral do ensino uniaersitdrio do foscismo portugu|s.

Podemos, pois, imaginar que quadros teria for-
mado umo Faculdade de Direito rnontada no periodo

colonial-f ascista.
Mos porqu| essa vesist|ncia do fascismo em criar

n,os coltnias escolas de direito?

A experi|ncia do fascismo portuguAs, no que toca
aos elementos saidos das Faculdades de Direito, ero
de dois t i .pos: Por utn lado, essas Faculdades
estaaam organizad,as para serern centros de forma-
gdo ideol6gica do regime, e obastecerenl o Estado

fasci.sto de quodros dirigentes. Comegamdo em
Salazar e Marcelo Caetano, o gramds pe,rcentagem

dos Ministros e outros dlirigentes ainhom dos Facul-
dad.es de Direito.

Mas, por outro lado, os Foculd.odes de Direito
acabaram tambCm Por se tornor viaeiros de oposi-
tores oo regirne fascisto, e deles salu um nnmero
considerdael de elementos actitos no combote oo

f oscismo.

Podemos tolaez supor que os dirigentes colonial-
-fosci.stas, com a estrei,tezo de aistas que os caroc-
terizazsa, receaaatn, no balango il,aqueles resultados,
que o aporecimento de Faculdades de Direito turs
colin'ias poderi.a ztb a constituir um eletnento per-

turbodor do suo pol i t ico de <ossimilagdorr.

A partir de certa altura, porCm, o Uniztersidade
conxegou a ,noaer-se e a totnar iniciatisas que deno-
taaam, urn certo interesse quonto d introdugd,o nas
collinias do estudo das c'iAncin,s juridicas. Assi,m,
corneQaram por se organizor utnas intitula.das lor-
nndas Juridicos e de estudo do noao Cddigo Civi,l,
organizados pelas Uniztersidades portuguesas que
traziam professores seus a fin de desenaolaerefiL
temas de direito, Como curiosida.de, ocorre-me que

estata a decorrer uma dessas i,niciatiaas (o {tltitna
e incompleta, obuiamente ) quando se deu o golpe
de Estado do 25 de Abr i l .

Jd no esteytoy do marcel is,mo, desenvolxerafl t-se
algumas ocgdes que troduziom possiaeis orientagdes
pora que se cyiasse uma Foculdade de Direi. to w,
entdo Llni lersidode de Lourengo Marques. Recordo-
-me por exemplo, de a Llniversidade me ter convi-
dado para uma reunid.o (cveio que ern Z3 ou principios
de 74) com uisto r) elaboragdo de um pl.ano paro

fu,ncionamenlo clo cu.rso cl,e direito. Essas reuni les
prosseg'rt ir t l l r l ,  tLo t lue su.ponho, pois acabei. por ser
excluido do g'rupo que fora inicialmente conaidado.

Refiro estes ant.ecedentes apenas paro frizar que
r,t colonial-fascismo comegava a confrontar-se com
cluas condicionantes de sinal contrdrio: temia cr'iar
a Faculdade de Diyeito, a qual ineaitaaelmente cons-
tit.ttiria mais uma ac'ho na f ogueiro que entdo
crepitaaa da agit,agd,o estudantil uniaersitaria; etn
c:ontraPartida, o sitttogd.o de funcionamento das suas
estyuturas, designadamente as jndicia, is, cornegaa&
e. tornar-se dram.aticantente insustentdzsel.

Com efeito, corn o aaango das lutas de libertagd,o
naciona!, o Gozteyno colonial jd, nd,o consegui.a recrrr-
tar em Portugal (onde eya exclusiuamente feito tal
recrutamento) quaisquer elementos para airem pres-
tar seruiEo nos Tribu,nais das col|nias, Assistta-se
a uma crise g'eneral izada de jutzes e delegados, e
t: : ;ss fulha toynara coda Lez mais inoperante e ine-
f icLts e trt t i t iuintt  repressiaa judiciaria.

Quando, em 20 de Setembro de rg74, fomos no-
nteados pa;ra dirigir o Ministdrio da lusti,ga (estru-
tura totalmente nova, Fois nada de equtaalente
exist ia nos goaernos coloniais ) depardmos cotn urno
situagdo compl. icada.

Os magistradas existentes, ja de si ef iL ruimero
muito escosso, eraftL todos portugueses. E, f  el iz-
mente, rapidomente inicioyom en? pd.nico a deban-
dada.

Elententos com fornzagdo jur{dica, mogambicanos,
contaztam-se pelos dedos das mdns (bem poucos
dedos  ,  t l i i s  ,  P , , r c l uc  ( r l 1 ' t r ns  supos tos  mogamb icanos ,
tambdnt manifestaram aelozrnente as suas opgdes
de classe, d nrcdida que o f>rocesso reuolucion"drio
se clari f ic(Lva e avangaaa).

Dai  t lue t rcs  inscrc t0ssentos,  como uma das nossos
primeiras preocupttcdes, a criagdo e imediata entrad,a
em. funcionamento de uma Faculdade de Direito,
que permit isse pe'rspectiaar urn,a saida para o coftL-
pleto z,t t : io que, nesta areo, o colonial-f  ascisrno
Ir g'ora ,

Essa e ro urTld i t t ic iat iva ndo isenta de perigos,
Dis .so est iz 'L tn tos per f  e i tantente consc ientes.  Que Fa-
culdade de Direito iyiantos abriy? Poya ensinar que
Dire i to? Com que professores? Para formar  quem?
Poro faser o qu0?



Todos e.rses riscos foram examinados, pensados e
assumidos.

Depois de longas discussdes e reformulagdes ela-
borou-se um projecto de diploma paro criagdo da
Foculdude de Di re i to ,

O Goaerno de Transigd.o deboteu profundamente

o projecto, ponderou todas as implicapdes e aceitou
o desafio. Depois de introduzi.r algumas modif ica-
gdes ao projecto, ele zt ir ia a tom.ar o forma de
Decreto-I-ei n.o Z IZS, de tB de Janeiro de rg7S,
A-ssim nasceu. a Faculdade de Direito.

Como tronsporece da anti l ise daquele Decreto-
-I-ei,  eLo procu.roaa dar resposty a duas preocupagles

fundamentais,
-corr ida contra o tempo, para se prepararern

rapidomente alguns quodros com urn minimo
de formagd.o juridica, que permitissem fazer
face ds neccssidades mais imediatas e premen-
tes -  por  isso urn bachare la to  ern do is  anos,

- introdu"zir d part i .da uma perspectizso no f or-
ntogdo juridic4 susceptiael de abrir caminho
d preparagd.o de quadros que se pudessem inserir
no Processo da reaolugd.o mogambicana. Que
se nd.o tornassem, mediante a assimilagdo
apressado s superf icial de um juridismo taca-
nho, conserztador e reacciondri,o, obstdculos ou
entraaes ao normal desenaolaimento do Pro-
cesso reztoluciondrio em curso. Assim aparecem
discipl inos como a Hist|r i .a das Lutas de Liber-
tagd.o Nacional nas colfnias portuguesas, Ex-
periAncias de descolonizagd,o, Evolugd.o do di-
rci to (publ ico e prfuado) nos paises social istos.

Pode, contudo, dizer-se que, de uftLa maneira geral,
o curr iculo era ainda fundamentalmente consti tuido
pelas discipl inas tradicionais das escolas de direito,
O que ndo se pode estranhar: uiaiamos o inicio do
periodo ds trunsigd,o, e nd.o ero atraaCs de iniciatiaas
deste t ipo que se poderiam fazer grandes definigdes,
que sd a independ),ncia possibi l i tar ia.

De resto, o que ero essencial era ir  desmantelando
o edif icio jur idico colonial.  A medicla que esse des-
montelamento se foi processando, os discipl inas
tiverom que se ir  odequando ds novas concepgdes,
ds noao5 estruturas, i ts noaas perspectiaas de cons-
truL:d.o e consolid.ugdo do social ismo.

Que direito consti t  ucionol se poderia ensinar, se
a Consti t tr . igdo ainda estovo para nascer? Que direito
prhado, qu.e direito processual, que direito adm,inis-
trat ixo se podia ensinar, se o direito aigente ero,
ainda, no essencial,  o dos Cddigos ou leis atulsas
coloniois?

O que se exigia da Faculd.ade de Direito era que
el.a Liaesse a perspectiaa das translormagdes enl
rapido cttrrso, que se i ,nspirasse e acomponlzasse, o
par e passo, os nol)os textos, as inoaagdes legisla-
t iaus, o edif icio cujos al i .cerces se come?auom o
clcl incar. E lambim que criasse, nos alunos, uma
certa sensi.bi l idade iuridica, apetrechando-os em aI-
guns concei tos  bds icos,  que ter iam de saber  adequar
h reul idade em aert ig' inosu eaolugd.o.

LIm outro aspecto interessonte l igado ao nasci-
ntento d.a Fucuit lude de Direito d o que respeita ds
cctndipde5 em que se ad.mit iu o in.gresso nela.

Optdmos por definir um amplo painel de possibi-
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I idades de acesso, tambCm al pressionados ?ela
necessidade de mobilizar o maior nil,mero possiael
de candidatos.

O fenimeno que entdo ss oerificou, foi o de uma
aerdadeira corr ida d Faculdade de Direito, Surgi-
ratn, como cogumelos, centeruLs de condidatos,
grande numero deles ex-seminoristas que trocaram
a aocagd.o sacerdotal pelo apeti te das benesses que
com o curso esperaaam conseguir.

Peronte a oaalanche e a naturezo da matCria-prima
disponiael, houas que exercer ufit certo controle na
selecgd.o, atd porque o ntael cienttfico e culturol do
maiori .a era muito baixo.

Ainda assim, apesat da pritneiro grande catanada

eue .se desferiu., entrou urn nitmero excessivo de
alunos paro o ro ano.

Se a mem6ria nos nd.o atraigoa, a Faculdade abriu
em Nlargo de T5 (o que C fd.cil confirmar pelos regis-
tos  ex is tentes)  cotn  o  r .o  ano.  Aaangou rap idamente
tambdm o 2,o  ano porque haaia  um pequeno numero
de elementos que t inham f eito o r.o ano em Uniaersi-
dodes portuguesas.

Ha assim que reconhecer que a entrodo em fun-
cionamento efectiao da Foculdnde de Direito ocorreu
em tempo aerdadeiromente recorde. Tenha-se ern
conta que viuiornos o periodo agitado da transigdo,
que as prioridades fundamentais se inscreuiam nas
acgdes de c'ontrole da defesa e segurango, do apa-
relho de Estado, da md,quina administratiaa, da
economta, do luta contra as rnais aariadas e subtis

f ormas de agitagd,o , sabotag'e.m e su,buersd.o.
Em curto periodo, porCm, se totnaranl as tnedidas

legislat iaas e regulamentares necessdrias, se mobi-
lizoram os reculsos materiais (instalagdes clue sdo
a.s actuais, equipamento, tnoteriais diaersos ) e se
seleccionararn os professores (com os poucos juristas
existentes em Mogambiqus e que nos pareciatn reu-
nir qualificagdo cientifica). Seja-nos permitido aqui
destac.ar o papel e o esforgo que em todo esse pro-
cesso desenaolaeu o Dr. Geraldes de Carvalho, que
atC hd bem pouco tempo ensinou ru, nossa Faculdade
de Direito.

A segunda cotanaila aeio cotn a extingda da advo-
cacia priaado, logo ap6s a independ|ncia. Muitos
dos alunos que se inscreTteraln no r.o arto, tinham
baseodo o &rnor pelos estudos iurtdicos na miragem
de rirem a auferir,  no futuro, eleaodos proaentos
ntateriai.s corllo adaogados, Ao rereftL essa expecta-
tiaa frustrada, f oram-se retirando da Faculdade.
Acresce q.ue alguns desses olunos erarrl filh.os de
colonos, e acabaratn, pot seu tu,rno, for seguir a
trajectoria dos contentores e as pegadas dos fami-
l iares.

Deste jeito se f oi puri f icondo aquela matCri.a-pyima
que nos primeiros tempos poooou a nosso Faculdode
de Di re i to .

Esfas sd,o algumos reminisc|ncias ligadas d cria-
gdo do Faculdade de Direito, Dai para a frente d

i6 a hist6ria da pr|pria Faculdade, o balango do
que fez e como fez, no que se tornou,, como dete
ser .  Mos essos sd.o questdes que jd  ndo cabe a mim
referir,  e qlte excedem o &mbito desta brele eao-
cagdo. Eaocogdo de factos historicamente tdo pr6-
ximos de nds, mas jd" td.o distantes tu mem6rio c
no caminho percorr ido.

I
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UM EIPERIEIICN HFTORIGA IIE IECIIIIIIIIE
O CHILE DE ALLENDE

Com o objectivo de unir a teoria e prdt ica, C
conveniente a andl ise de uma experidncia hist6rica
determinada, para demonstrar como o ordenamento
juridico jogu um papel dialdct ico no processo de
mudangas, defendendo e protegendo as relag6es de
produgi.o nas quais se baseia o capital ismo, mas ao
rnesmo tempo podendo ser ut i l izado como instru-
mento de mudanqa pela al ianga operdrio-camponesa
no poder, devido A. independdncia relat iva da super-
estrutura com respeito e base e e sua inf ludncia
modif icadora sobre esta.

Escolhemos o caso chi leno. Em r97o, um
Governo Popular, l iderado pelo inesqueclvel Presi-
dente mdr t i r  SALVADOR ALLENDE, assume
parte do poder pol i t ico, especif icamente o chamado
poder executivo ou presidencial.  Trds anos depois,
as Forqas Armadas chi lenas, ao servigo do imperia-
l ismo internacional e da mais reacciondria camada
da ol igarquia burguesa interna, assalta o poder a
ferro e fogo, assassinando milhares de patr iocas
chi lenos, a comegar pelo prdprio Presidente Al lende
e estabelece uma ditadura brutal,  caracterizada, do
ponto de vista juridico pela mais aberta i legal idade
e injust iga. No entanto, o argumento apresentado
pelos fascistas e que deviam derrubar o Governo
Popular, devido ao facto de ter caldo na i legal idade.

Queremos mostrar que o Governo de Al lende
respeitou estr i tamente a legal idade em vigor e quem
a violou e continua a viold-la 6 a junta fascista e
o ditador Pinochet. Al6m disso 6 necessdrio expl i-
car porque Allende devia admit ir  e cumprir um
ordenamento juridico que estava ao servigo da bur-
guesia, e que, sem qualquer drivida, era um entrave
poderoso ao desenvolvimento da RevolugSo Chilena.
Para isso devemos comeqar por apresentar um re-
sumo sobre as caracterlst icas do pals, no que diz
respeito e sua jurisdicidade e fazer uma pequena
anzl l ise da correlagAo de forgas existente nessa daia
e a politica de alianqas realizada.

r - A tradigdo iuridica chilena

O facto de o Chile haver obtido a sua inde-
pendOnciz da potdncia colonizadora, Espanha, nos
pr imdrd ios do sdculo  XIX,  permi t iu  a  e laboragdo
de tocl:r uma concepg5o juridica prdpria, baseada no
direito espanhol, fontes romanas e na legisla'qao na-
poleonica. As relag6es de produgSo existentes no
momento da independ6ncia eram, como 6 de supor,
clc t ipo feudal mas o pals evoluiu rapidamente, nomea-
damente pela actividade mineira e a inf ludncia dos
capitais estrangeiros, especialmente ingleses, atd
formas prd-capital istas. O ordenamento jurldico
acompanhou esta evolugdo e na devida altura foi

ut i l izado pelos burgueses, gu€ nasciam como classe,

como um instrumento revoluciondrio.

Assim criou-se uma grande tradigdo jurldica, for-

talecida pelo facto de que muitas repfblicas da

Amdrica Latina seguiram o <exemplo chileno" em

matdria politica e jurldica. No Ambito do direito

polltico, as suas Constituigdes, especialmente a cha-

mada ul iberal,  de 1925, e que com algumas impor-

tantes modificag6es vigorava em r97o, foram

estudadas e imitadas. Cabe salientar que o sistema

democrdtico formal foi constantemente melhorado

pelos triunfos obtidos pelas classes operdria e cam-

ponesa e camadas intelectuais, agrupadas na sua

maioria, nos part idos de esquerda, nomeadamente

Comunista e Social ista. Os chi lenos sentiam-se or-

gulhosos da (sucesseo democrdtica, chi lena, de

g'overnos eleitos popularmente, que com poucas e
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pequenas excepg6es, chegavam ao poder em torma

regular e sem actuaq6es de forqa-

No campo do direito nprivado,r, urr l  Cddigo Civi l

elaborado em 1848 sob ^ direcgdo de um ilustre

cientista de origem venezuelana, ANDRES BELLO

(cujo 2ooJ aniversdrio 6 comemorado este ano) con-

tinua em vigor at6 hoje e foi modelo para outros

C6digos da Amdrica Latina. Al6m disso existe um

g.u.r, l"  ntmero de Cddigos (Penal, Comdrcio' Tra-

balho, Processo Civil, Processo Crin'rinal, de Orga-

n izag io  Jud ic idr ia ,  Mine i ra ,  Asuas,  Just iga Mi l i ta r ,

etc. )
Em resumo, o Chile era, em r97o, um pals com

uma longa, r ica e profunda tradigSo jurldica, de-

monstradtr pela existdncia de seis F-aculdades de

Direito no pais, com mais de z5oo alunos e uma rede

dc Tribunais, Cart6rios Notariais e servigos juridi-

cos pribl icos e privados, atendidos Por juristas

diplomaclos, que cheeavam atd ao ir l t imo canto do

paIs.
A luta dos Part idos da Unidade Popular inseria-se

neste contexto juridico-formal, cientes de 9u€, de

todas as formas, seria necessdrio modif icar o con-

tetdo de classe da legislagAo, uma vez que a

Revolug6o estivesse em marcha.

2 - A Correlaqio de Forgas em 1970

A classe operdria chilena carecteriza-se, mesmo

no Chile fascista de hoje, pelo seu nfmero, forqa

e coesAo. Nascida nas (pampas)) sal i treiras do Norte

tlo Chile, 4 organizada e adquire consci€ncia pela

:.rctividade do Partido Socialista Oper:irio, fundado

por um operdrio t ipdgrafo, LUIS EMILIO RECA-

BANEM e que em Janeiro de r9zz, se transforma no

I ' ]art ido Comunista do Chile. Posteriormente nascem

outros Part idos populares, entre eles o Part ido So-

cial ista, cuja estreita al ianga com o Part ido Comu-

nista, clA origen-r a um vasto movimento, a Unii lade

Popular .
Apesar da sua forga, a classe operdria sozinha n6o

podia obter o triunfo nas eleig6es para Presidente

da Repriblica. Isto porque para al6m de uma classe

burguesa poderosa, que contava com recursos in-

ternos sociais e pol i t icos e o apoio i l imitado do
irnperiai ismo internacional, exist iam grandes cama-

das mddias nomeadamente de burocratas, pequena
burguesia industr ial,  comercial e mineira, pequenos
proprietd.r ios agricolas, etc. Devemos tambdm con-
siderar que a classe camponesa chi lena, al iada
fundamental dos oper{r ios, era consideravelmente
mais pequena e rnenos organizada.

Tamb6m 6 necessdrio ter em conta a inf lu0ncia da
rel igido, r-rurn pais enr que a maioria 6 catdl ica. E
sabido que a rel igi5o tem um cardcter regressivo,
emborzr a Igreja chi lena tenha assumido posig6es de
r.anguarcla em relagio h posigS.o Oficial do Vaticano.

Perante o avanqo das forgas do proletariado, a
reacgAo e o irnperial ismo desencadeiam uma intensa
actividade de publicidade, que o po\/o alcunha de
..Campanha do Terrorr. Nela se dizia que se tr iun-
fasse o ' \ ' l lende os tanques russos desfi lar iarn cm
Moneda (Palztcio Presid0ncial) e os f i lhos seriam
arrancados clos seios das mies para serem enviados
A Uniio Sovidt ica.

Era incl ispensi ivel,  portanto, procurar al iados para
alargar a Frente, com o objectivo de vencer o ini-
migo pr inc ipa l  que era o  imper ia l ismo in ternac ional
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que saqueava as riquezas naturais chilenas, designa-

damente o cobre, impedindo desta forma o desenvol-

vimento econdmico e social do pais. Aldm disso,

subsistiam ainda no campo chileno formas feudais

ds produgSo nos extensos latiffindios que submetiam

o camponAs 2r mais abjecta mis6ria.
A exploragS.o imperialista e as formas feudais ndo

permit iam o desenvolvimento das forqas produtivas,

essencial para a instauragdo de relag6es social istas

de produgdo.
Portanto, o programa da Unidade Popular e do

seu l lder SALVADOR ALLENDE foi definido como
cle renovagdo democrdtica nacional, anti- imperial ista

e anti feudal.

3 - A chegada ao poder
Em 4 de Setembro de t97o ef.ectua-se a eleigAo

presidencial,  com trds candidatos SALVADOR AL-

LENDE, JORGE ALESSANDRI que jd  t inha s ido

Presidente (1958-1964) e que representava os in-

teresses da alta burguesia, os lat i fundidrios e as

mul t inac ionais  e  RADOMIRO' IOMIC,  candidato
arnbiguo e heterogdneo do Part ido Democrata Cris-
t iro, nessa altura no poder com o Presiclente
EDUARDO FREI .

Allende obtdm a maior quantidade de votos
populares, por6m n6o consegue a maioria absoluta
exigida pela Consti tuigSo para ser indigitado de
imediato como Presidente. O mecanismo previsto
na Carta Fundamental era a eleigS.o pelo Parlamento
entre os dois candidatos de mais alta votagdo, isto
€  A I , LENDE e  ALESSANDRI .

No parlamento Allende nd.o contava com os
votos necessdrios para ser eleito. O maior ntmero
de parlamentares eram do Part ido Democrdtico Cris-
tAo, cujo candidato t inha sido afastado da luta por
ter entrado em terceiro lugar. Este Part ido estd
formado nomeadamente por representantes das ca-
madas mddias, empregados, intelectuais, pequena
burguesia. Al€m disso gozava da simpatia e o apoio
da Igreja, especialmente dos sectores mais avan-
gados.

A reacgS.o tenta, desesperadamente, evitar a elei-
gao de Al lende. Aumenta a campanha do terror,
ameaEa ou suborno aos dirigentes democrata-cris-
teos e atd chegam a assassinar o Comandante ern
Chefe do Ex6rcito, General Ren€ Schneider, devido
a que este se tinha comprometido publicamente a
respeitar o resultado das eleiE6es, fosse qual fosse
o seu vencedor.

Os clemocratas-crist6os levantam como questSo
fundamental o respeito pela Consti tuigeo e a lega-
l i dade .

Apesar de que se tratava de um ponto referido
no seu Programa, Al lende aceita assinar publ i-
camente um documento em que se compromete a
respeitar e cumprir a legal idade em vigor. Este
clocumento 6 conhecido como as <garantias cons-
t i tuc ionais , , .

Os parlamentares dernocrata - cr istS.os votam em
Allende e pela primeira vez um Governo Demo-
crdtico popular, anti-imperialista e anti-oligdrquico
chega ao poder, pela via eleitoral, disposto a utilizd-
-1o para criar as bases materiais e ideol6gicas para
a passagem e RevolugAo Social ista.

LITRE gUIROGA
(Continua)



REGISTO CIVIL
A suA FUNqAo EM MoqAMetQUE

Palicio dos Casamentos em MaPuto

O Regiso Civi l  ern qualquer Pais do Mundo 6

um serviqo muito importante pois abrange aspec-

tos administrat ivos, jur ldicos, pol i t icos e sdcio-
-econ6micos. Em todos os paises do mundo o

registo civi l  6 o ponto chave na identi f icagdo de

c idadf  os.  nac ionais  oL l  es t rangei ros,  d  impor tante

na estimativa de dados demogrdficos, nascimentos,

casamentos e 6bitos, pois que em coordenagSo com

os Servigos de Estat ist ica d o r inico organismo que

pocle ref lect ir  ult ta ir t tagcltr real quanto ao censo

populacional: taxas de natal idade e mortal idade.

Falando das vantagens do registo civi l ,  ci temos

alguns exemplos:

r - O registo de nascimento, no que concerne a

rlaclos demogrdficos, 6 o meio atravds do qual

um determinado pais pode ou nAo optar pelo

controlo cle natal idzrde ; o registo de nasci-

mento reflecte quantos nados vivos ou mortos

se verificam numa determinada zona, permi-

tindo entdo ao Estado definir m6todos de

assistdncia 5 maternidade e I infAncia, atra-

vds dos seus Servigos de Saride.

z - O registo de nascimento dd direito ao nome

e define a cidaclania ; dzi ingresso ao ensino;

f ixa a  idade e ident i f ica  o  c idadAo;  s i tua os
graus de parentesco.

i -- O registo de casamento revela o grau de

crescimento social pol i t ico e cultural.r PorQue
o casamento 6 por excel6ncia o acto consti tu-

t ir-o da famil ia cdlula de base da nossa

sociedade; o casamento define os graus de
parentesco e de af inidade, bastante importan-

tes no direito das sucess6es.

4 - O registo de dbito aclara direitos h heranga

(r rsuceSS5o de bensu)  serve para determinar

o indice da mortal idade e dele apuram-se vd_
rios t ipos de causa de morte, atravds dos
quais o Estado pode langar campanhas de
r-acinag6es, para o bem-estar das populag6es
e lutar mais ef icazmente contra a criminal i_
dade.

Mas hzi seis anos atrds, para o povo mogambicano,
o registo civi l  niro signif icava isto. o registo civi l
em Mogambique, durante a dominagdo colonial,  ape_
nas definiu os privi ldgios, a assimilagdo, a al iena_
gao. o registo civil na dpoca colonial servia somente
i r  minor ia ,  iL  c lasse dominante,  enquanto que a
maioria, privada dos seus direitos, era marginal i_
zada nos Estatutos Indigenas. E disso prova o Di_
l r loma leg.  254,  de zr  l8 l ry3o.

Durante a dominagdo colonial o registo civi l  ndo
funcionava para os mogambicanos, apesar de nas
leis coloniais, constar a inst i tuigAo do Registo civi l
em Mogambique. O regime colonial jamais pensara
elll colocar o registo civil ao servigo das massas
populares, conferir ou reconhecer tal direito ao povo
Mogambicano.

Mas os povos emancipam-se. No inlcio dos anos
6o intensif icaram-se os movimentos de l ibertagdo
t'm todo o continente afr icano incluindo Mogambque
e as outras coldnias portuguesas. Perante esta si-
tuagio e relativamente a Mogambique, a pot8ncia
colonizadora viu-se forgada a fazer algumas conces-
s6es em v:ir ios campos da vida das populagOes
incluindo o reconhecimento de alguns direitos dos
colon izados.

Em 196r, atravds do Decreto-Lei n.o 43893 Por-
tugal pretendeu revog'ar o chamado rrEstatuto dos
indigenas portugueses> das provlncias da Guin6,
Angola e Mogambique. Mas como seria posslvel
revogar o Estatuto dos indigenas quando na mesma
legislagAo se preconiza e perpetuam os (usos e cos-
tumes locaisu reguladores das relag6es jur[dicas
prir,at ivas das provincias Ultramarinas?

Daqui facilmente se depreende a inteng6o de en-
ganar o mundo apregoando indivisibi l idade mult i-
-racial idade da uPdtr ia, quando na verdade se
aumentava no plano interno a discriminagSo sdcio-
-econdmica.

Exist ia pois um sistema dualista: a lei dita civi l

introduzida pelo colono I imagem dos valores e

racial idade da uPdtr iau quando na verdade se

baseada (nos usos e costumes dos povos das pro-

vinciasr. Exemp,lo gritante foi 9ue, para facilitar

o recrutamento de mogambicanos para as f i leiras do
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exdrcito portuguCs, o regims colonial recorreu ao
registo obrigatdrio de todos os habitantes de Mo-
gambique tendo para o efeito criado as brigadas
m6veis de registo e identi f icagdo civi l ,  sob pretexto
de dar resposta ao Diploma legal que abolia o
indigenato. Estas brigadas de Registo e Identi f icagdo
das populag6es indigenas, designadas por uvizinhos
das regedoriasr, foram criaclas por Diplomzr Legis-
lat ivo n.o 3o45, de zr de Novembro de r97o (note-se
que cerca de 9 anos depois da aboligAo do indige-
na to ) .

Para se at ingir o €xito e os objectivos para que
foram criadas estas brigadas, as populaq6es uvizi-
nhos das regedor iasu eram concent radas junto  aos
Regulados ou Chefados para troca de cadernetas
ind igenas por  b i lhete  de ident idade e,  a  par t i r  da i ,
quem n6o se apresentasse ao servigo mil i tar obri-
gat6rio quando convocado atravds de l istas nominais
afixadas nas CAmaras Municipais, era considerado
refractdrio. Ora vejamos: refractdrio porque se trata
de cidadAo portugu6s que se esquiva de ingressar
nas f i leiras em defesa da Pd.tr ia, mas vizinho da
regedoria quando, antes ou depois de cumprir o
serv igo mi l i ta r ,  rec lama os seus d i re i tos :  is to  € ,
para o gozo dos direitos de cidadrio, jA nAo se
reconhece personalidacle juricl ica ao moqambicano.
Simulava-se o uant i - rac iS l ror  engrossando-se as
fi leiras contra patr iotas moEambicanos que lutavam
pela sua independdncia.

E aqui que se situa a diferenga entre o registo
civi l  na 6poca colonial e o registo civi l  na Repribl ica
Popular de Moqambique, e as razles porque o povo
mogambicano ignora ainda o valor do registo civi l .
Mas jA 4, altura de quebrar esta ignorAncia e dar
ao registo civi l  a sua face real,  tarefa gu€, nAo
sen<lo fdcil de realizar, terd rnaior possibilidade de
Oxitos a part ir  das Aldeias Comunais, unidades b6-
s icas do nosso desenvolv imento,  onde jd  ex is te  um
certo nivel de organizaqio. Serd fdcil nas Aldeias
Comunais, ensinar aos alde6es qual 6 o valor do
registo civi l  e a quem serve este organismo. O
proprio aldeiro faci lmente cornpreenderi i  pogue razlo
o nascimento deve ser declarado dentro dos tr inta
dias imediatos; o 6bito no prazo de 48 horas ; que
quem pretende consti tuir fanri l ia deve casar-se civi l-
mente abandonando a prdtica do lobolo, pol igamia
e casamentos prematuros.

Para al6m da aldeia comunal, C necessdrio sensi-
bilizar toda a populagSo para o facto de que os
6rg6os do Registo Civi l  funcionam nas sedes capi-
ta is  da prov inc ia  (Conservatdr ias)  ;  sedes capi ta is
de Distr i to (Delegaq6es) ;  Local idades ou Aldeias
Comunais  (Postos do Regis to  Civ i l ) .

Antes de f.inalizar este artigo seria conveniente
f.r izar que o registo civi l  d para servir a todos os
cidadios e o actual Cr5digo do Registo Civi l  tem al-
terag6es introduzidas pelo Decreto-Lei rLo zt f  76,
de zz de Maio de ry76. Estas alteraq6es foram intro-
duzidas para adequar o Registo Civi l  As nossas
real idades, embora muitas outras devam ainda ser
fe i tas  no scnt ido de tornar  o  reg is to  uma est ru tura
capaz de acompanhar o nosso processo de desen-
volvimento.

o QUE DIREITO DO MAR ?

coNTtNUAQAO DA ENTREVTSTA

COM ISAC MURARGY

Director do M. N. E. para os assuntos
jur idicos e consulares

Justiga Popular - O Sr. Director pode dizer-nos
quando e onde se iniciaram os trabalhos da 3." Con-
fer6ncia sobre o Direito do Mar?

Isaas l l {urargy - Em 1973, real izou-se em Nova
York uma sessdo meramente organizativa, na qual

se elegeram o Presidente da Conferdncia, os Presi-
dentes das Comiss6es pr inc ipa is ,  €  o  do Comi t6  de
Redacqio ,  e  todos os out ros membros do Bureau.  A
sessio substantiva teve lugar no ano seguinte em
Caracas.

J .P.  -  Dada a vasta gama de assuntos t ra tados
nesta Col-rferdncia, con' lo 6 que esta se encontra
c.struturzrcla para mell-ror discussAo dos assuntos?

I .M.  -  Foram inst i tu idas t rOs Comissdes pr inc i -
pais de trabalho, par^ substi tuirem o Comit€ dos
Funclos Mar inhos.

- \  r .u  Corn iss io  ocupa-se do reg ime jur id ico da
c:<plotaqio e da exploragio do fundo dos mares no
contexto da declaraqio contida na resolug6o 2749
(X,v"V)  de e de Novembro de rg7o.

A z. '  Comissio anal isa as quest6es relat ivas ao
mzrr  ter r i to i : ia l ,  a  sua largura,  o  reg ime dos est re i tos ,
<la plataforn-ra continental,  das i lhas, da zona
ccont i rn ica exc lus iva,  da de l imi tagAo de f ronte i ras
ina:: i t i rnas,, clos arquip6lagos, a part icipagAo na ex-
p lorag i ro  dos recursos v ivos,  o  d i re i to  de passagem
r l t  c  para o  mar  pe los pa ises sem l i tora l  dos est re i tos .

A 3. "  Comiss io  6  espec ia l izada em quest6es do
rneio ambiente marinho, a poluigS.o e a pesquisa
c ient i f ica  oceanol69 ica.

Existe ainda a Plendria da Conferdncia que tem
func ionado como uma ComissAo,  na qual  se d iscute
a rcsoluqi io de diferendos, o preAmbulo, as cldusulas
finais e a Cornissio preparat6r\a.

Estes sio os drg6os principais da Confer0ncia.
Todav ia ,  ex is tem tambdm grupos de in teresse com
b:rse na localizagio geogrdfica, no nivel de desen-
volvimento e outros cri tdrios.

J .P -  Quais  s io  os prob lemas que const i tuem o
foco central clestas discuss6es que se alastram ao
longo destes anos?

I .M.  __ A pr imei ra  questdo cent ra l  de toda esta
problem:it ica do Direito do Mar 6 a relacionada com
o estabelecimento de f6rmulas juridicas que materia-
l izem o que vem d isposto na reso luqAo 2749 (XV) .
ls to  6 ,  como encont rar  um s is tema para a  exp lo tagS.o
e exploraq:io dos recursos marinhos por forma a
que benef ic ie  a  humanidade in te i ra .

Por outro laclo para que esse sistema possa fun-
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c ionar ,  torn : r -se necessdr ia  a  ex is t6nc ia  de uma
..\ t i tor ir lacle qus possa dir igir e controlar o funciona-
rnento des: ;c  meslno s is tema bem como a def in igSo
clos r irg: 'ros subsidizir ios necess:lr ios, sua composigSo
c fungrics, o modo de tomacla cle clecis6es nesses
inesnr()s <ir igl tos. Errt todzr esta cluestAo os paises
pzirt icipantes estdo cl ivididos ern dois grandes gru-

i)os: o dos paises industr ial izados (do Ocidente e
os pr r iscs soc ia l is tas)  e  o  Grupo dos 77 que abarca
ccr-c i l  de r2r  pa ises enr  t lesenvolv imento.

l ' lstr:s dois grupos t6rn interpretag6es cl iverqentes
soirrt :  o conterido real clo principio t tpatr imdnio
ooir l l rn dzr humaniclade,, que devg ser apl icado aos
i-ecLrrsr()s :raturzris da ztrea que f ica fora, a16m da zona
,lc j trr i ;r l ig: i io nzrcional. Talvez importe aqui referir
cur  ( - rS minera is  ( lL le  sAo ob jecto  de d isputa sdo
funt l : iu rent : r lmente o  n iquel ,  o  cobre,  o  cobal to  e  o
.narr i landsio.

I ' : r  r ' l  a  exp lor : r9ao < lcs tes recursos,  cac la  grupo
: rprc : ; rn tou unr : I  proposta que i inpor tzr  re fer i r  :

C) ( ir-r-r1ro clos 77 preconizava nnl sistema de explo-
r:rq:; : io cf i :ctuado por ulna -t \utoriclacle Internacional
r l . l t :rcl :r  r lc uin:r I i rnpi-cs:r.  Todos os paises part icipa-
r i l trr-r r ir . . ' rnocrzrt icarr,: i r tc ncssa Autoridacle. Este
i ; is tc in : r  fo i  ap. r l idzrdo de UNITARIO.

l ist:r  propost:r 1'oi i rneci iatamente contestado nelos
p; i ises inr lus t r ia l iz r r r los  qL le  exp l icaram gue,  dev ido
aos seus s is temas po l i t ico-econdmicos e soc ia is ,  n io

1;oc l iz rm imper l i r  as  corporagScs e mul t inac ionais  de
c lesenvolver  por  s i  prdpr ias  uma act iv idade econd-
nrica er, i  que de resto, j : i  estavam a dispensar hA
r ' ; i r ios  ; rnos enorn les cap i ta is

O ( i rupo dos pzr ises soc i i r l i s tas  indust r ia l izados
l 'LcusoLr-se a aceitar uma org:rnizagdo supra-nacional
como nreio ef icaz e operativo de aproveitar os re-
cL!f: : tos pror,enientes do fundo do alto mar.

Ent rou-se entAo num impasse.

O eutiro Secretzir io de Estado norte -americano

IJenrv i i issinger prop6s i .  Confer0ncia que em troca
rlc acei l :196o do acesso das mult inzrcionais I  explo-
ragzio cl irecta dos nrinerais, os paises industr ial izados
r , iab i l iz : r r ia rn  a  Empresa In ternac ional ,  a t ravds da
i i ' : rranti :r  cle tecnologia e dos meios f inanceiros ne-
cessd"ricrs para as opcrag6es de exploragAo.

f i  ccrto que a Empresa Internacional debate-se
com o r; i-oblen-ra cl:r  tecnoloe' ia clo f inanciamento.
I)or isso, o Clrupo dos 77, enrbora corn nruita reni-
t0nc i : r .  ace i tou este  pro jcc to  q l le  ins t i tu iu  aqui lo
qL le  convenc ionalmente se charna de <s is tema para-
Ic lo  t le  exp loraEAo. , ,

Trata-se na verdade de urn colnpronrisso.
Para al6in da transfer6ncia cla tecnolozia e dos

meios i ' inancei ros,  o  grupo co locou a inda Lrma out ra
condiq:r-ro que d zL possibi l id:rde cle revisiro deste sis-
tema ao f im cle unr deterrninaclo lapso de l .empo.

Esta questSo fo i ,  d igamos,  o  granr le  pomo de
cont rov i rs ias  a  n ive l  da Conferdnc ia .

Rcfer indo-me a inda a out ras qrandes quest6es,
quero sal ientar o problenra da definigio do conceito
c le  uzona econdmica exc lus i r rz , r  e  sua extensao e os
cl ireitos dos Estados nesta zona.

l ' ratava-se de uma inovaqiro na terminologia do
ci ireito internacional. clzr i  as dif iculdades na definigS.o

r1o conterido deste conceito, porque 6 uma zona que

nrio 6 nem mar terr i tor ial nem mar alto, 6 uma zona
(sui-q'eneris,, .  Depois de longos debates foi estabele-
ciclo o l imite de zoo milhas para a zona econdmica
c rc l us i v : t .

N{ais zrguda foi aincla a discussdo sobre o direito
oLle os paises sem l i toral reivindicaraln, de part icipar

cnr pd <le igtr:r lclade na exploraqf;o dos recursos bio-
I r i , q i cos  des ta  zona .

Reiacionaclo com toclzt esta problerndtica estzi ainda
o pro'r lerr-ra cla passa:genr de e para o mar dos praises
sr : r l  l i to i 'a l .

{ 'onsti l ,uirzlm-se dois grupos de interesse para ne-
qociar estes probleinas: o grl lpo clos paises costeiros
r. o gnlpo clos paises encravados ou sem l i toral e
clos gcoqrzrf ic:rrnente ern clesvantagem.

Os interesses destes dois grupos eram antag6ni-
cos.  Os pa ises sem l i tora l  preconizavam um l iv re
: lccsso, contestzrnclo por conseguinte o conceito
: l( 'srro clr:  zona econrimica exclusiva. Paises sem
litoral l rouve (o caso da ZA.mbia e Afeganistdo) que
prc:ccnizuranr a inst i tuigio de zonas econ6micas ex-
c lu : ; iv ls  r :csr iona is .

{ )s  pe ises coste i ros defenderam o pr inc ip io  da
sira soberzinia exclusiva sobre os recursos biol6gicos
i l  i ratLri ' : r is <lcst:r zona. I)oderr-se-ia facultar aos paises
scm l i tonr l  a  par t ic ipag io  ( f r ize-se,  a  par t ic ipag5o
e nao o reccrrhecimcnto de) a Llrx cl ireito de explo-
i - : rc lo  r los  recnrsos.

i)r i-rois r jc longos dcbzttes encontrou-se uma f6r-
r lu la  r l r :  conrpronr isso segundo a qual  o  estado
i : os t t i r o :

- -  T inh: r  : r  sobcran ia  exc lus iva sobre os recursos
biolc!: icos e nat ' .rrais cla zona econdmica exclu-
s i va .

-- Devia <ieternt inzrr a quanticlacle dos stocks em
recl lrsos biolcigicos.

-- i levi:r  t leterrninar a sua capacidade de captura
r l rss : rs  esp i :c ics .

- - -  I lcv ia  f : rcu l tar  aos pa ises sem l i tora l ,  a t ravds
c le  acordos,  a  facu ldac le  de exp lorar  aquela
prLrte clos recursos bioldgicos que o Estado
costc i ro  n io  poc ls  exp lorar .

Irstu fdrnrula nio d zrinda totalmente satisfat6ria

5.,:rrzr lunbos os grupos.

.\  questio de acesso ao mar tamb€m foi objecto
r le  , ,conserSuS;r ,  embOra Seja  t tm (COnSenSUS, mUi tO
t l e l i cado .

A <lr. ! i r-r i ta<' io de frontciras nrari t imas i  hoje o
rJrancte po:rto pendents que este a ser objecto de
nei 'ociaq:io. A Rephblica Popular de Moqambique
:r1r ' i l -rr-r i  a e:; te ponto part icular importAncia, dado
que ter: i  gue discutir  com a Tanzania, Comores,
N{aclae': iscar, a Franqa e a Afr ica do Sul a del imi-
tag io  das suas f rontc i ras mar i t imas.

Out i :as  q i rest6es ex is tem a inda,  como por  exemplo
a questio d:r plataforrna continental e regime de
l rcsquisa c ient i f ica ,  c la  passagem inofens iva e  out ras,
clLler tzrmirdrn foram objecto de aturadas discuss6es
qlre €rsperamos zrbordar numa prdxima ocasiAo.

Entrevistct dirigida por GITA HONWANA

(Continua)
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USOS E COSTUMES DOS BANTOS

Iniciamos neste numero a publicagio de parte do
capitulo terceiro do Tomo I da obra de Henrique
^4,. Junod, <<IJsos e Cosfumes dos Bantos>>, Capitulo
que se intitula <A Corte e o Tribunal>.

Henrique Junod e a sua obra nio caresem de
apresentagdo. Com todas as l imitagdes que se lhe
possam justamente apontar, a obra constitui uma
importante fixagflo do que era a vida dos tsongas
num tempo em que a cultura que lhes era pr6pria
nio tinha sido ainda muito influenciada, alienada,
destruida, ou oprimida pela cultura estrangeira.
Nessa medida trata-se de uma contribuigdo de vulto
A mfrltipla e complexa mem6ria social dos povos
que ao longo da Hist6ria vieram a sonstituir o Povo
Mogambicano. Contribuigio que importa conhecer,
estudar e uti l izar, hoie.

<Justiga Popular> vai apenas publicar excertos
daquilo que na obra de Junod mais se relaciona com
a vocagio pr6pria deste boletim.

O  T R I B U N . i \ L  D O  C H E F E

N6o hd separagS.o de poderes na corte tonga. O
clrefe, ajudado pelos seus conselheiros, conserva em
suas mSos o poder legislat ivo, o poder executivo e
o poder judicial.  E a autoridade suprema e das suas
clecisdes n6o hri apelo.

I  -  NEGOCIOS LEGISLAT IVOS

O chefe promulga as leis e preside Is discuss6es
assist ido dos seus conselheiros.

II is um exemplo de uma destas reuni6es na corte
de Maphunga. Ndo exist ia uniformidade sobre o
prego a pagar por um lobolo e muitos pais pediam
2o e 30 l ibras pel,as suas f i lhas. Os grandes con-
sel l ' reiros clecidirzrnr arrLlf frar zr questdo e f ixaram,
para de futuro, o montante nrdximo do lobolo em
15 l ibras e ro xel ins. uAta,ram o neg6cio" (t j imbo
rnha,c61 com o consentimento do chefe. Em seguida
foram convocados I capital os subchefes e os seus
conselheiros. O chefe fez a chamada e em seguida
um dos conselhe i ros rna iora is  c l isse A ussemble ier :
<Aquilo que as pessoas reclamam 6 exagerado. Acaso
possuis minas de ouro e sabeis cunhar mbeda? De
futuro nio lobolafs com tanto dinheiro. Quinze l ibras
e dez xel ins s6o amplamente suficientes>. Cadn sub-
cl iefe r.oltou para casa e informou os seus sdbditos
desta resolugSo dizendo: Hi to t imhaca! <Assim s6o
os neg6cios!> .-\c1r-reles ficzrrerr-n desapontaclos, chora-
r:unr rnas t iveram de aceitar a decisSo. Oporem-se
rr ela serd tabu . Psa i i la!

l 6

Um debate entrs os indigenas e conduzido duma
nraneira muito diferente daquilo a que estamos habi-
tuados, pois nada entre eles se submete a votagSo.
O chefe preside. As propostas s6o feitas em frases
curtas por um conselheiro, geralmente sob a forma
de interrogaq6o. A assembleia escuta si lenciosa, atd
que aquele que fez a proposta conclui com um
endrgico Ahina! ou seja <Perfeitamente.> Outro in-
dividuo diz: uNSo ouviste o que ele disse? Ele disse
isto e aqui lo.> Esta d a maneira de apoiar a pro-
posta. O debate continua e dentro em pouco,a assem-
bleia alcanga a decisdo.

Muitas vezes o chefe ndo pronuncia uma palavra.

Quando vd que os seus conselheiros est6o de acordo
e ele tambdm, exprime simplesmente o seu assenti-
mento incl inando a cabeqa. A decis6o d obtida sem



ser necessdrio recorrer a votag6es. A opinids da
maioria nio d confirmada pelo levantar de mdos,
mas d percebida por uma esp€cie de intuig6o. Os
conselheiros ficam sentados g'ravemente effi circulo
durante as discuss6es, e dispersam-se em seguida,
no conhecinrento perfeito do decidido. Se os conse-
lheiros n6.o chegam todavia a acordo, remetem a
questSo ao chefe, e o chefe, depois de ter escutado
os argumentos pr6 e contra, (corta o negdcio>
(t jdmo ni lruca) com algumas frases curtas, depois
das quais cada um deve pronunciar a saudagdo real:
Bai6tC!

Quando hri duas partes em presenga, o debate
seg-ue outras reg'ras. Se, por exemplo um estranho
deseja falar com o chefe ou levar-lhe algurq reque-
rimento, e em geral acompanhado por um co,nS€.
lheiro. O chefe, sempre na presenga de alguns dos
seus sdbditos, recebe o visi tante na palhota, se o
negocio deve ser mantido secreto, no largo da po-
voaq5"o. se n5o hd objecqdo em tornd.- lo pribl ico.
Aqueles sentam-se dum lado e o visi tante do outro:
se este se conforma com as leis da verdadeira eti-
queta, expl ica primeiro o assunto ao conselheiro que
o acompanha e este por sua vez exp6e-no ao con-
selheiro especial d'o chefe, repetindo exactamente as
palavra5 do visi tante, frase por frase. Por seu turno,
o conselheiro especial transmite tudo ao chefe, repe-
t indo-lhe toda a histdria, como se este r i l t imo n6o
tivesse oul, ido nad:a. O assunto passa assim por tr6s
pessoas, e a resposta, em boa forma, deve seguir
a mesma rresCel" de serviqo>. Estas precaug6es, gu€
parecem supdrfluas a uma pessoa gue ndo conhega
a etiqueta banta, sdo ditadas, et ' identemente, pelo
facto de n6o haver nem esten6grafos, nem secretdrios
cirpazes de apresentarern o relatdrio escri to do pro-
cesso. E preciso por isso, ter tantas testemunhas
quantas as possiveis e asseg'urar que estas tenham
compreendido perfeitamente a questdo de que se
t ra ta .

I I  -  C I \SOS JUDIC IARIOS

1.o -  Sent ido de jus t iga

Os Bantos t6m um sentido muito forte da just iga.
Cr€em na ordem social e no cumprimento da lei,

eue, ernbora nAo seja escri ta, d universalmente co-
nhecida. . \  Iei  d o costume, o que sempre se fez.
Os velhos, os conselheiros, e, destes, sobretudo os
da capital, sdo os que podem falar com autoridade.
Mas cada um 6 bem-vindo no hubo, onde se debatem
as quest6es em cujas discuss6es mesmo os estran-
geiros podem tomar parte. uNingudm C excluido, se
fala co,m bom senso: s6 os loucos, os que ndo sabem
nadar  (Manqhelo) .

O hdbito de assim part iciparem, nas discussdes
do hubo desenvolve entre os Bantos, num grau
espantoso, o sentido da lei. Nascem todos advogados
e juizes, e 6 geral o interesse por esta esp€cie de
actividade. E por isso que o vocabuld.rio tonga C
muito rico em termos judicidros. Dou os mais cor-
rentes:  Nou (p l .  mi lau/  qu.  des igna a le i ,  ocostume.
Cu t lulo rvtw, ((saltar por cima da leir, ,  designa a

transgressAo. Nandjo (p|.  milandjo) signif ica a falta
que resulta da transgressao. Esta palavra interes-

sante vem do verbo cu Inndio, aseguir>. Aplica-se
ern primeiro lugar aos casos que reclam'am demanda,

mas atribui-se tambdm a toda e qualquer f.alta. Cu
doht t  {  upecarn,  e  cu dohdlu  rnunl tu ,  o  ap l icat ivo

derivado, <fazer mal a algu6m>, Cu d6, <co,rl€r

:r iguernu, ou delLt d uma expressA.o pitoresca
empregada para designar um atentado b proprie-
dade. Cu romba (Dj.),  cu romCla hossine (Ro.) sao
exp'ress6es tdcnicas para designar um2 queixa que
se apresenta ao chefe. Cu r iho (Dj.),  di iha (R".)

signif icam upapar uma multar, e r i ,hisso, uimpor

uma mul tar .

I lste sentido profundo da just iqa difere todavia do
nosso sentido europeu, em certos pontos. Os Bantos,
por exemplo, por causa das nog6es colectivistas, con-
sideram, como je{ vimos, os parentes como respon-
sdveis pelas dividas contraidas por qualquer membro
da famil ia. Um outro caso em gue as suas ideias
se nos af iguram estranhas 6 o seguinte: quando
:r lgudrn empresta um utensi l io o,u ferramenta e se
f.az mau uso dele, a culpa d tanto do que emprestou
como do que pediu emprestado. Recordo-me de um
caso bizarro que me foi apresentado na escola do
Ricatla. Alguns rapazes deviam ir trabalhar no jar-

dim, acompanhados de um vigia. Um deles feriu-se
nurn pd ao andar, picando-se num espinho. Quando
chegou ao jardim, pediu emprestada a faca do vigia
e em vez de trabalhar com os outros p6s-se a fazer
L lmas sandz i l ias  c le  madei ra  de pa lmei ra .  O v ig ia
ordenou-lhe que trabalhasse no jardim mas ele re-
cusou obedecer. Ao f.azer-se o interrogatdrio hebdo-
maddrio, sobre a conduta dos rapazes aquele
acusou-o. O del inquente contudo ndo admit iu com-
pletamente a sua culpa, sendo o seguintg e seu ir l t imo
argumento: uNa.o compreendo por que o senhor
vigia pode acusar-me, quando ele prdprio me em-
prestou a faca que empreguei para fazer as minhas
sanddliasu. Duddley Kidd conta factos semelhantes
a propdsito dos Pondos no seu l ivro Essential Ca,f ir .

Existem pois diferenQas entre as concepg6es indi-
genas e as concepg6es europeias da just iga, e os
Bantos n6o t iram sempre dras premissas dadas as
mesmas conclus6es que n6s. Os comissdrios dos
neg<lcios indigenas devem recordar-se disso e, se
querem esclarecer a mental idade indigena, 6 preciso
que procurem descobrir onde estas diferengas resi-
clem. I{as isto e Lrr lrzr questdo secunddria, e, pois,
o que ressalta d o que o sentido da just iga 6 um dos
caracteres mais impressionantes do Banto.

A situagdo C, pordm, d, i ferente oos proximidades
clzrs cidades, onde se encontram muitos homens de-
generado,s e mulheres dissolutas. Sdo renegados que
deixaram as estag6es missiondrias por n6o terem
querido submeter-se As leis da moral cr ist6. Libertos
entdo de quaisquer restr ig6es, tr ibais ou cristds, se
n6o perderam todo o sentido da just iga, ndo seg.uem
em todo o caso o caminho que ela tr i lha. Neste
capitulo sd escrevo por isso dos indigenas que vivem
ligados ao seu cl6.

( Continual
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NOTICIARIO

l l  De z a 5 de Setembro decorreu no Mdxico uma

Confer6ncia organizada pelo Centro de Estudos

Econdmicos e Sociais do Terceiro Mundo. A Confe-

r€ncia que teve por tema uA transiq6o para uma

nova ordem democrdtica internacionaiu, contou com

a part icipagS.o duma centena ds pessoas entre sociS-

logos, etndlogos, economistas e juristas.

Nas vdrias comunicag6es apresentadas foram ana-

l isaclas as mtlt iplas formas de exploragAo econ6mica

e de dominagS.o cultural que o imperial ismo imp6e

aos paises do terceiro mundo'

Foram denunciadas violaq6es de normas de direito

internacional levad,as a cabo pelo imperial ismo: as

agress6es da Afr ica do Sul contra os paises da Linha

da Frente, em part icular contra a Reptbl ica Popular

de Angola ;  a  a juda mi l i ta r  I  Junta ant i -popular  de

El Salvador ;  'a prol i feragSo de udiktat> do Fundo

monetdrio internacional contra os paises em desen-

volvimento, como e o caso recente da Nicardgua.

Nas conclus6es foi afirmada a necessidade de se

encontrar os instrumentos que assegurem a realiza-

g5o do udireito ao desenvolvimento)) para os paises

do terceiro mundo. Assim cada Estado pode con-

trolar as actividades que se exercem no seu terr i tdr io

tendo o direito de nacionalizar bens e empresas, bem

como controlar as empresas transnacionais presentes

em qualquer sector. AIdm disso, foi sentida a exi '

gdncia de adoptar normas internacionais para ut i l i -

zagio dos meios de informagdo combatendo assim

o monop6lio do imperial ismo neste campo.

Por ir l t imo, a Conferdncia exprimiu a necessidade

de uinvestigag6es ulteriores que permitam aperfeigoar

o arsenal juridico para facilitar a democratizagilo

da ordem internacional, em particular na definigSo

juridica das sociedades transnacionais, no direito

internacional e nas nacional izag6es>.

I Encerrou, no dia ro de Setembror o IV Curso

de formagAo de quadros do Ministdrio da Justiga.

O curso, que teve a duraqdo de quase oito meses,

visava formar Juizes e Delegados para os Tribunais

Populares Distr i tais; com efeito f icaram aprovados

zo dos z3 elementos que tinham participado no cursot
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sencio designados a vdrios T. P. D. em diferentes

Provincias do Pals.

I  Decorreu de r r a 16 de Outubro na Suazi lAndia

uma Confer6ncia sobre "O individuo no direito afri-

canoD, patrocinada pelas Universidades do Botswana

e da Suazi lAndia, com a part icipagdo de numerosos

juristas afr icanos e de outros continentes.

A Conferdncia abordou temas de grande interesse,

t : r is  como:  uA Le i  de Fami l iar r ,  <A propr iedade pes-

soaiu ,  uOs Tr ibunaisr ,  uAs re formas jur id icas em

Africar. <A protecaAo dos direitos humanosn.

O problema de fundo, presente em todas as comu-

nicagOes, foi o do dualismo ("u plural ismo) de

sistemas juridicos que existe em todos os paises

part icipantes: a coexist€ncia da (customery law> s

da ureceiv€d lawr criam senlinuamente contradig6es

e desigualdade de tratamente entre os cidadaos, o

que foi julgado importante resolver.

I  Comegou, no dia z7 de Outubro, o V Curso de

formaqSo de quadros organizado pelo Ministdrio da

Jrrst iqa. Na cerimdnia de abertura foi realgada a

importAncia da actividade de formagao juridica num

momento em que d desencadeada a ofensiva da lega-

l idade: mais quadros para os Tribunais irSo permit ir

uma mais rzipida e eficaz administragdo da justiga.

A forma e o conteirdo das disciplinas leccionadas

cleverd asseg'urar que os novos quadros sejam for-

mados para cumprir a legal idade sem cair no lega-

l i smo .

I Foi inaugurado, no dia tz de Dezembro, o Pald-

clos C:rsasamentos, si tuado na avenida Jul ius

Nyerere em Maputo. Durante a cerimdnia presidida

pelo Ministro Joaquim Chissano' o Director Nacio-

na l  dos Regis tos,  Notar iado e Ident i f icaq6o d isse

que o Paldcio 6 uma das conquistas que caracterizam

este primeiro ano da ddcada da vit6ria sobre o sub-

desenvoh' imento. Com efeito, a criagdo de paldcios

clos casamentos ao nlvel de todo o Pais n6o visa

apenas providenciar infra-estruturas e instalaq6es

onde possam ter lugar os casamentos, mas sobretudo

serve para que a celebraq5o se rodeie da solenidade

que ests acto pribl ico exige, traduzindo a preocupa-

q:do do I istado de valorizar e dignif icar o casamento.

O primeiro matrimdnio que teve lugar no novo

I'}aldcio foi realizado uma hora depois da inaugu-

r:rg5.o cntre Rui Lous5, Ministro dos Correios, Tele-

comunicag6es e Aviag6o Civi l  e D. Maria Manuela

Pereira Fonseca.

I
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SUMARIO: <<O consentimento da otendida i pritica

de relag6es sexuais nio 6 fundamento de oxclusflo
da culpa no crime de atentado ao pudor contra
pessoa menor do 16 anos.

No entanto o conssntimento da ofendida 6 elemento
de valor para iustilicar a n6o aplicagd'o de indemni.
zagfro para compensar, segfundo os principios $erais,
as perdas e os danos>>.

Ac6rdam em conferdncia no Tribunal Superior de
Recurso.

BERNARDO LOURENQO, casado,  de zz anos
de idade, professor prim:ir io, natural e residente : i
data da prislo no circulo Marrongane, distr i to de

Quelimene.
Foi julgado e condenado no ent6o Tribunal da

Comarca de Quelimane na pena de 4 anos de prisdo
maior, minimo de imposto de just iga, 5 ooo,oo MT
de indemnizaql,o d ofendida e roo,oo mt ao defensor
oficioso como autor de um crime de estupro, previsto
e punido pelas disposigOes conjugadas dos art igos

392 e 398 n.u  e  do C.P. .
Ternpestivamente foi interposto recurso pelo Di-

gno Agente do Ministdrio Pribl ico o qual alegou
sucintamente recorrer por imposiqAo hierdrquica,
concluindo por sol ici tar a confirmaqAo da sentenga
por nela sg fazer, segundo o seu entendimento, cr i-
teriosa apreciacio clos factos e correcta apl icagdo da
lei.

Nesta instAncia o Exmo. Procurador no seu douto
parecer cle fls. 68 e 6g dos autos vem dizer o
seguin te :

a) , \s reuni6es da Administrag6o n6o tOm com-
petdncia para conhecer da prdtica dos crimes e muito
rnenos para lhes determinar correspondentes medidas
de cardcter punit ivo por via administrat iva.

b) E duvidoso que se tenha cumprido o disposto
no artigo 399 do CP pois as declarag6es do pai da
ofendida a f ls. 9-v n6o estSo assinadas,

c) NAo se prova claramente ter havido sedugSo,
pelo que unr clos elementos t lpicos do crime de es-
tupro nAo estli provado e dal decorre ndo o estar a
ex is tdnc ia  c lo  prdpr io  cr ime.

d) O rdu al irma categoricamente nio ser oLl
ter sido professor da ofendida, n6o se provando
rrssirn a agravante rnodif icat iva do n.o z do 398 do CIr.

e) O artigo 3gz do CP assenta numa concepgAo
rl iscriminatdria da mulher que a considera mental-
mente inferior ao homem, ferindo assim o disposto
na primeira parte do art igo 29 da Consti tuigdo,
pelo que o artigo 3gz esti revogado nos terrnos do
art igo 97 da Consti tuigzio.

f) O rdu deve ser absolvido dado que nAo pra-
t icou portanto nenhum i l ic i to criminal.

Tudo visto, di i .se como provado o seguinte:
Em Janei ro  de rg78 o rdu,  c icnte  c le  que a JULIA

n5o ter ia  mais  c lL tc  rb  anos ( f ls .  6- r ) ,  marcou- lhe
um el lcontro para depois de f indas as aulas e, rea-
l izado o encontro, nele lhe manifestou a sua atraEtro
por ela, convencendo-a a manter relag6es sexuais

consigo.
'\ ofendida era menor de 13 anos, virgem (fls. 7

e ro v) e, em consequOncia da regular manutengSo
de relag6es sexuais iniciadas como jd foi descrito,
veio a engravidar 6 meses depois. aproximadamente
as primeiras c6pulas foram em Janeiro e ela engra-
vidou em Junho do mesmo ano !tgZg).

Ponderando
N6o se provou suficientemente que o rdu fosse

professor da ofendida na altura dos factos.
A legitimidade a que se refere o artigo 399 do C.P.

estd preenchida uma vez que se diz expressamente a
fls. 7-v que os pais da ofendida apresentaram queixa
ao G. Dinamizador e ainda porque o pai afirma a
fls. 9-v que deseja procedimento criminal contra o
r6u, nd.o tendo assinado fls. 9-v por nAo o saber
fazer, o que consta do auto.

A qualificag6o juridico-criminal efectuada pelo
-fribunal 

de r.n instAncia dd o rdu como autor de um
crims de estupro.

Para que este se verifique d necessdrio que se
preencharn os seg'uintes reguintos:

a) Relag6es sexuais ilicitas com mulher virgem.
b) Mulher de idade maior que 12 e menor que

18 anos.
NAo hd drivida que houve relagOes sexuais illcitas,

que a ofendida era virgem e menor de 13 anos na
al tura .

Considera o I ixrno. Procurador nio ter havido
sedug:io pelo que se toma necesszir io ponderar
este aspecto part icula.r,  tanto mais que se trata de
um conceito de Direito.

Como afirma no seu douto parecer a f ls. 68, o que
se passou foi o seguinte :

. IRANSCRIQAO

Na real idade, este nlarcou unl encontro com a
nrulher (para lhe falar das suas necessidades,,,
ela aceitou e (sem qualquer compromisso, nessi l
noite usairam juntos fora de casa da av6 e no mato
proxirno mantiveram as primeiras relag6es sexuais,,
( f l s .  6 - v ) .

Isto prova t6o somente que a mulher se entregou
ao homem, s6 porque este denunciou a sua incl inag5o
para ela, o que, segundo jurisprud6ncia firme, n6o
constitui o elemento que se pretende necess 6.rio para
integrar o crime gue se julgou cometido.

Mesmo a terem existido promessas de casamento,
como a mulher parece pretender (fls. ro e v.) porque
despidas de quaisquer antecedentes igualmente n6o
podern integrar aquele elemento.

(FI r \ {  DE TR; \NSCRIQAO)
O exzune clas real idacles da vida obrigou a pro-

cunrr-se Lrrna definigdo ampla de seduqio que 6 o
emprego de meios que determinam a ofendida a
consentir na ct ipula, de rnodo que se n6o fosse isso
t ' la nio teria clado o seu consentimento.

Ora, os meios que determinam a ofendida a con-
sentir r ' l1l  cdpula devem ter potencial idade para,
segundo a experidncia comum, produzir esse iesul-
taclo.

No caso err aprego, o que se veri f ica 6 que o rdu
rnanifestou a sLra incl inagAo pela ofendida e propOs-
-lher que rnantivcssem relaq6es sexuais ao quer ou
ni l  segundar proposta, ela acedeu.

N[o parece ser este o comportamento que a ex-
periOncia comum prev6 para a jovem, nem parece
ser segundo a mesma experidncia, este comporta_

L
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mento do rdu suficiente para produzir tal resultado.
Por essa raz|.o, nd.o se encontram factos suficien-

tes nos autos que comprovem ter o r6u seduzido a

ofendida, pelo, que, n6o se provando um dos seus
elementos tlpicos, n6o estd preenchida a tipicidade
do crime de estupro a que se refere o artigo 3gz da

c.P.
Por tudo o que foi descrito se concluiu que o rdu

cometeu um crime de atentado ao pudor, para o qual

se convoca a incriminagd.o efectuada no Tribunal de

r. '  instAncia, sendo o crime sob a forma continuada,

previsto e punido pelo artigo 39r do C. Penal, no $
6nico do citado artigo.

Agrava-lhe a responsabilidade a circunstAncia 3r.'
(gravidez) do art igo 34 do C. Penal.

Atenuam-lhe a responsabilidade as circunstAncias

r. '  (bom comportamento) e 9.a (confiss6o) do art igo

39 do C. Penal.

Nestes termos, e considerando que a eventual

revogagAo do artigo 392 do C. Penal n6o se reveste

de interesse para a andl ise do caso em aprego' os

Juizes deste Tribunal Superior de Recurso acordam

em considerar o rdu culpado de um crime previsto

e punido pelo art igo 39r $ r inico do C. Penal, conde-

nando-o em nome da Repribl ica Popular de Mogam-

bique na pena de 18 meses de pris6o, minimo de

imposto na r." instAncia e roo,oo mt ao defensor

oficioso.

N6o 6 arbitrada indemnizagdo por que o consenti-

mento da ofendida para a prdt ica de relag6es sexuais,
nd.o sendo fundamento de exclusAo da culpa do r€u,

d elemento de valor que deve ser atendido para

afastar a just i f icagSo para se apl icar uma indemni-

zaE6.o que pretende compensar segundo os principios

que norteiam a lei,  as perdas e danos.
Sem custas.
Maputo,  r5  de Ju lho de r98r .
(Assinados) Laura Rodrigues - Victor Manuel

Serraventoso - JoSo Manuel Mart ins
(Vencido t5o s6 quanto ao ndo arbitramento de

uma quantia indemnizat6ria, na medida em que se
verif ica o condicional ismo prdprio para tal arbitra-
mento, pois veri f ica-se a les6o de um bem juridico

devidamente t i tulado pela Lei - o valor da honesti-
dade das pessoas.

Acresce que, salvo o devido respeito, a invocagSo
do consentimento n6o tem qualquer relevo - $ dnico,
do art igo 39r, do C. Penal, pelo que n5.o pode

afastar o direito A. indemnizaglo devida). (Assinado)

Jodo Manuel Mart ins.

TRIBUNAL POPULAR
DA LOCALIDADE DE MAPULANGUENE

JULGAMENTO N." 54/8r

Aos vinte e oito dias do m6s de Majo de r98r,
foram julgados neste Tribunal as partes a seguir
discriminadas:

LUCIA JUTASSE MUJOVO, casada, de 36
anos de idade, natural de Chibuana, filha de Jutasse
Mutecana Mujovo e de Rocilina Mucavel, camponesa
residente em Chibuana nesta Localidade.

Queixou-se do seu marido RAFAEL MARINGO'
filho de Munucua e de Chingomana Uambuquene,

casado, d. 4+ anos de idade, natural de Cuambate
- Magude, residente er: Massinhanine, campon€s,
porque nd.o autoriza as crianEas a viver com ela e
iu-f6tn nega fazer repartig6o do milho que traba-
lharam juntos.

Investigada a causa desta queixa, o arguido diz
jd ter tido conhecimento desta preocupagd.o da es-
posa e ele n6o ter concordado enquanto que foi ela
que voltou para sua casa sem que ele a tivesse
expulsado. Perante o Juiz diz que n6o lhe pode
dispensar nem criangas nem alimentagdo porque foi
da sua livre vontade deslocar-se para junto dos seus
pais e, se ela quiser, que volte para a casa do
marido onde poderd. fazer alimentagSo para comer
com as criangas; n5o Li em casa dos pais porque
sendo vai comer com amantes.

SENTENQA,

Apuradas as causas do divdrcio, e nAo se tendo
conseguido a reconci l iagdo das partes, os Juizes
decidiram depois de terem t ido expl icagAo sobre o
caso que tratava apenas das crianQas e de alimen-
tagl.o, pois o divdrcio jd se tinha discutido ao nivel
fami l ia r  e  no Par t ido (Assuntos Soc ia is) .

r.o Que a mulher devia viver com as duas crian-
gas pois elas tdm 4 anos (enquanto que o f i lho
mais velho tem 16 anos) porque o marido n6o
possui condiq6es favordveis que possibi l i tem o bom
crescimento das criangas.

Tem outras duas mulheres e com esta s6o tr€s,
havendo problemas entre esta e a primeira mulher.

As outras mulheres tambdm tdm f i lhos, o que
dif icultaria o bom controle dos f i lhos da outra mu-
ther .

2.o Os pais foram expl icados que as criangas nAo
se fraccionam como se fosse cabritos ou outro tipo
de animais. A elas deve ser facultado o direito de
visitar o pai ou mle em caso de viver fora de um
deles.

3.u Que o n-r i lho e outros produtos desta ir l t ima
campanha 8o/8r seja repart ido entre os dois f icando
uma parte para esposa poder sustentar as duas
criatnqas que refere o r.o ponto.

4." Que seja dado a esposa uma junta de bois

e uma charrua para poder lavrar na prdxima cam-
panlra h l9z, isto n6o sd para as criangas que estSo
com ela como tamb€m para todas elas no caso de
o pai vice-versa ter pouca produgdo na campanha.

Acabada de ser anunciada a sentenga, a queixosa
concordou com o que decidira o Tribunal da Locali-
dade e o arguido disse que ele nd.o concorda com
esta resolugAo, e quer dar andamento ao seu pro-
blema.

Por n6o termos conseg'uido a resolugAo deste pro-
blema devido ao facto de uma das partes ndo con-
cordar com a sentenga, o caso' 6, canalizado para o
Tribunal Popular Distr i tal  de Magude.

Para constar lavrei a presente acta que por mim
vai assinada como Juiz Presidente deste Tribunal.

Mapulanguene, aos z8 de Maio de r98r.
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