


EDITORIAL

O quinto nfunero do Bolet im <JUSTIQA POPULAR>> aborda

uma s6rie de assurrtos bastante diversil icados, mas todos eles

ceirtrais, nesta fase de canstrugio da legalidade socialista.

Assim, a questdo da analo$ia em direito penal, embora possa

parecel ir primeira vista rnatdria tdcnica destinada apenas a

juristas, revela.se, a uma leitura mais aprofundada, como

um tema eminentemente polit ico : de que forma deve ser inter=

pretado e aplicado o direito num processo revolucionfrio que,

entanto que ta!, nio cornpletou irinda o seu ordenamento
ju l id ico e o seu s istena de le is.

A luta contra a candonga e os seus vdrios aspectos ao nivel

iudicial, 6 tema de uma entrevista na qual sdo explicados os

rneios juridicos e processuais que os tribunais usaram para

tornar mais elicaz este combale. Esta entrevista 6 um primeiro

balanqo de como a organizagiio judiciriria soube participar em

mais um epis6dio da luta contra a cr iminal idade. No caso

concreto da candon$a, trata.se de uma actuaqdo concertada,

a qual, devido ds proporgdes que pode tomar e aos aspectos

polit icos que apresenta, constitui uma arneaqa real ao equi=

librio econ6mico interno do Pais, exigindo tambdm a util izagio

de rneios altamente eficazes para o seu combate.

0 artigo sobre os Tribunais de base pretende demonstrar,

de uma rnaneira d i recta e exempl i i icat iva,  o que entendemos

por just iga popular :  6 o iazer.se just iga no dia.a=dia,  resolver

os conllitos, punir os maus comportamentos, ser=se 6r$flo iul=
gador sem deixar de ser povo, util izar uma antiga sabedoria

conju$ando=a com novos valores polit icos e culturais, 6 o cons=

truir=se a par e passo, <com rnateriais locais e contando com

as pr6pr ias forgas>, a base de um novo s istema de iust iga.

A familia e o direito tradicional 6 outro assunto central, de

particular actualidade neste mornento em que esti{ prestes a

ser posto d discussdo popular  6 Projecto da Lei  de Fami l ia.

Como 6 que uma nova lel deve encarar urna realidade tf,o

complexa e diferenciada em que os vestigios do passado estiio

ainda presentes e enraizadoslr Que origem t€m, que signifi.

cados assumem as norrnas do direito costumeiro que re$ulam

as relag6es familiares em vastas zonas do Pais ? A estas e

outras interroiiaqdes o arti$o tenta dar uma resposta, embora

ainda de forma parcial e incompleta.

llas o fio condutor que 
,une 

estes diferentes temas 6, a

questdo da legatidade socialista.

l luitas vezes, na nossa revista, usamos esta expressfro sem

chegar a precisar o seu contefdo ou, quando muito, definimo=la

por via negativa.. legalidade socialista nilo 6 legalismo, ti lo

pouco 6 o desrespeito pelas leis; legalidade socialista nf,o 6

iicar agarrado a urna tradigiio juridica imobilista, ndo 6 p6r

entraves ao processo de construgfio do socialismo em nome

dos principios <<eternos e imutdveis>> do Direito.

'Iemos que comeqar a delinir positivaments a legalidade

socialista: ela 6 saber adaptar prontamente os instrumentos

prccessuais e normativog a uma campanha contra a egpecu=

lag6o, nascida da iniciativa popular, como 6 o caso da can-

donga. E usar de lorma critica e at6 anal6gica o corpo das

leis que actualmente temos, at6 che$armos a uma completa

Cefiniqio do ordenamento iuridico. E conhecer e ter em conta

a exist€ircia do direito tradicional para saber util izar o que

de positivo cont6m e combater ef icazmente os seus aspectos

negativos. E descobrir os elementos dindmicos do Direito, no

sentido de este estar a cada momento adequado is realidades

das mutaq;6es polit icas, econ6micas e sociais da sociedade que

estamos a construir. E, enfim, eil i l icar uma rede de Tribunais

Populares que possam cobrir o territ6rio nacional e que' num

clirna de conlianqa e de aproximagdo ao povo, saibam $aran=
tir de forma certa, uniforme e ri ipida, os direitos dos cidadiios

e 0s interesses da Revolugfio.
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OFENSIVA DA LDGALIDAIDN
AITAI-,OGTA ENf DTNEITO PEITAI-.

No Bolet im uJustiga Popular)) n.o 4 e sob o t i tulo
de uOfensiva da legal idade nos tr ibunais, repo,rta-se
a certa altura a. seguinte orientaEs.o definida pelo
Ministro'  da Justiga em reunido' com o, Tribunal
Popular Provincial de Maputo:

rtEm matdria penal, os juizes deverdo apl icar
de forma critica as no'rmas do c6digo ainda em
vigor, sendo consentida a interpretagSo anal6-
g i ca  da ( . . . )  l eg i s l agSo  pena l ( . . . )  em todos  os
casos em que foram po'sto,5 em perigo os fun-
damentos da sociedade social ista e ndo exist ir
uma especif ica previsdo normativar.

Voltamos hoje a este tema de que ndo 6 dif ici l
prever a importAncia. E evidente desde logo que
estanros tocando em matdria que releva da discussSo
dos principios gerais a estabelecer no novo c6digo
penal. Nd.o menos evidente 6. que o r i tmo do
pro,cesso de elaboragdo do cddigo penal n5o tem
podido respeitar a pressAo das necessidades que
nos s6o imposta5 pela vida. Dai que seja legit imo,
sempre que necessdrio, fazer o debate, ainda que
de uma forma ad hoc, de quest6es sobre as quais
temos que decidir ou temos que definir orientagOes.
E neste espir i to que retomamos este tema com o
intuito de tornar claras as raz6es de ser daquela
orientagSo que foi sumariamente reportada no nri-
mero anterior desta revista. est imulando o debate
de modo a assegurar uma implementagl,o correcta
com vista a que nao se cometam arbitr ios que
ponham em causa a essdncia da legal idade socia-
l is ta .

Para os efeitos deste trabalho po,demos colher o
conceito que da an:alogia dd o art.o ro do Cddigo
Civi l  Portuguds de ry66 nos termos do qual uhd
analogia sempre que no caso omisso procedam as
razdes justificativas da regulamentaQSo do caso pre-
visto na leiu. O n.o r desse art igo estabelece que
(os casos que a lei nAo preveja s6o regulados se-
gundo a no,rma aplicd.vel aos casos andlogosn.
Em termos simples, a analogia como tdcnica de
interpretaqS.o, consiste em estender uma norma
jurirlica que regula determinado caso, a outro, caso
semelhante mas n6.o previsto.

Se essa t6cnica ds interpretagAo 6 pacif icamente
aceite ern direito civi l ,  jd o mesmo ndo acontece em
direito penal. Co'm efeito e recorrendo uma vez mais
h legislagS"o portuguesa (e n6o a fazemos por sim-
ples comodidade o,u opqflo pois tanto ao Cddigo
Civil como ao Cddigo Penal ainda ndo foi comple-
tamente ret irada a vig6ncia em Mogambique) o
Cddigo Penal estabelece no seu art.o 18 que <n6o
6 admissivel a analogia...  para quali f icar qualquer
facto colno crime I sendo sempre necessdrio gue se

verifiquem os elementos essencialmente constitutivos
do facto criminoso, gue a lei penal expressamente
declarar,: .

Desde logo portantb a orientagdo definida na-
quela reuniS.o colide frontalmente com a norma do
C6digo Penal. Esta co'lisdo nio 6 acidental, ela d
intencional e prosseg-ue objectivos claros.

Em primeiro lugar o, Cddigo Penal sd se deve
considerar em vigor naquilo e na medida em que
ndo colida com a ConstituiqSo nem crie entraves
A criagdo da nova ordem legal. Se d discutivel o
cardcter inconsti tucional do art.o 18 do Cddigo Pe-
nal ja ndo o d o seu card.cter de manifesto entrave
aos principios segundo os quais o Tribunal Popular
deverd apl icar (as situag6es iddnticas, iddnticas me-
didasn e de que ele deve consti tuir ua grande fo,r ja
onde o Povo cria o direito novo que cada vez mais
rechaga o direito velho d,a sociedade colonial-capi-
tal ista e feudal>, tal como se f ixa no preAmbulo da
Lei de OrganizaqSo JudiciAria. Estes principios por
si s6s jA se deviam considerar derrogadores dos
principios que na mesma matdria se af irmassem
contrariamente ha legislaqSo considerada como n6o
revogada automaticamente pelo art.o Zg da Consti-
tuigAo.

Se assim n6o se entendesse, razdes de ordem po-
l i t ica claras impunham a mesma conclusS.o. Por um
lado d reconhecida a inadequagdo global dessa legis-
lagSo enl relagao A nova ordem socialista. Por outro
o processo de elaboragdo de novas leis no, nosso
pais, sem embargo de que tem conhecido avangos
assinaldveis, ainda n6.o, cobre grande parte das
nossas necessidades. Tambdm 6 uma verdade que a
cada avanqo da Revolugdo que se traduza numa
no,va lei o inimigo procura maneiras de se adaptar
para defraudar os seus objectivos criando situag6eg
n5.o expressamente previstas pelo legislador. Nestas
situag6es a analogia consti tui a necessdria defesa
dos objectivos da lei. E justamente nesta fase de
desenvolvimento do novo sistema legal que devemos
admitir a analogi? co,mo, meio legitimo de preencher
lacrrnas, mesmo na Area penal, que 6 onde se de-
fendem os interesses fundamentais da sociedade.

A admissS"o da analogia vai libertar a iniciativa
criadora, vai permit ir  que tambdm po'r meio da in-
terpretaqSo se rompa ideoldgicamente com certos
esquemas que tendemos a aceitar de forma dogmd-
tica e que s6o impostos pelos c6digos vigentes -

esses esquemas acabam por perpetuar nas mentali-
dades a globalidade do Cddigo Penal seja sm nome
uda melhor tdcnica juridica, seja em no'me udos
principios universalmente aceites em direito penal>.
E isto ignorando ou marginal izando ou n6o t irando
as consequ0ncias necessd.r ias dos passos jA dados

9 das indicag6es contidas na nova legislagSo penal
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moQambicana. A nossa lei ndo pode ser considerada
excepgAo em relagdo aos velhos cddigos, mas antes
A emanagS.o de principios gerais. As nossas leis s6i
a regra e os velhos c6digos, enquanto se mantive-
rem em vigor, consti tuem a excepgS.o.

Ao afirmarmos o principio da analogia em mat{,ria
penal n6o rompemos com o principio de legal idade
contido na md.xima unu.l lum crimen nul la poena sine
leger'  (nenhum crime nenhuma pena sem lei prdvia)
- g5f2rnss sim criando condig6es para a afirmagS.o
plena desse principio.

As les6es ao interesse pribl ico, mesmo se os seus
elementos consti tut ivos ainda n6o foram f ixados
por lei,  devem ser punidos de forma que n6o haja
de facto crimes que, em nome do principio da lega-
l idade, f iquem impunes.

Na general idade dos paises onde se fez a revolu-
g5o social ista admit iu-se o emprego da analogia atd
h consolidagdo definit iva da nova ordem legal. A
U .R .S .S . ,  a  Romdn ia ,  A lbAn ia ,  Ch ina ,  a  R .  D .  da

Coreia,, a Hungria sdo alguns exemplos que pode-
riamos apontar. Entre n6s ndo podia deixar de ser
de outro modo, pois saimos de uma situaqSo coloniai l
em que praticamente toda a legislagSo aplicdvel era
oriunda da metrdpole colonial.  Sd os que encontram
sempre pretexto para n56 cortar o corddo umbil ical
que os liga A. ex-metrdpo,le colonial podem pensar
de outro modo. 56 os que persistem em defender
concepq6es burguesas que continuam sol idamente
arreigados h aceitagS.o clerical do dogma colonial-
-capital ista podem rejeitar a, analogia nesta fase.
Sd aqueles a quem 2 formagdo juridica predisp6e ou
potencia o conservadorismo' latente podem ficar ru-
borizados perante a af irmagS,o da analogia em direito
penal .

Desafortunadamente, e mau grado a estreiteza dos
recursos juridicos do pais, existe entre nds um
punhade desses elementos com pretensSo, de proli-
ferar. Mas este 6 um outro aspecto do problema a

l::j:Ot"aremos 
a nossa atengso em prdximos nt-

M. l .  r

TNIBUITATS IDE BASD
ou a BASE rla JusTrQa P()PULAn

"  J U S T I q A  P O P U L A R  E  E M  P R I M E I R O  L U G A R  T E N T A R M O S  S E R

CORRECTOS DENTRO DO NOSSO TRABALHO:  SEM AI I IGUISMO. . . '

TERESA CALIANO
Juiz Presidente do Tribunal Popular do Bairro da Mafalala

, ,A  JUSTIQA COLONIAL NAO
L A R  E  A S S I M :  P O D E  S E R  O

ERRO,  TENHO QUE ESTAR

luiz.

A P R E S E N T A E A O

Tribunal de base - local onde o povo faz e recebe
justiqa. O povo s6o os juizes eleitos, mas o, povo
s6o tamb6m os acusados.  ,

Tribunal de base - Tribunal Popular de Local i-
dade, Tribunal Popular de Bairro e Tribunal Popular
de Aldeia Comunal.

Os Tribunais Populares de base t6m compet6ncia
para julgiar quest6es de pequena $ravidade e aplicar
penas de critica pirblica, prestagflo dd serviqos ao
poyo, multa que ndo ultrapasse I 000,00 MT, in=
demnizagdo e a privagfio do exercisio de um direito,
relacionado som a conduta anti=social.

<Para a cr imina l idade,  os assuntos soc ia is  dos
Grupos Dinamizadores n6o tinham forqa. Sd podiam
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ERA BEM JUSTrqA. . .  A  JUSTTQA POPU-

MEU IRMAO OU AMIGO,  SE CAIU EM

AO LADO DOS I I t rTERESSES DO POVO'

DAVID BALATE
Presidente do Tribunal Popular do Bairro do Chamanculo

dizer - ((Q2rn2rada, n6o fag'a isso, que estd errado>.
e como o criminoso nAo 6 nosso camarada, co,nt i-
nuava a fazer. Criaram-se os Tribunais Populares
que no Bairro t6m forEa para dar sang6es. Comega-
mos a mandar os marginais trabalhar durante 30
dias no bairro, a varrer, a fazer construgAo, a ca-
pinar. No principio n6o nos tomaram a sdrio. mas
logo viram que a lei 6. para respeitar. As pessoas

est6o a comeQar a respeitar o tr ibunal e a sua de-
c isAo>.

D .  B .

Os tribunais de base resolve'm os problemas do
dia=a=da das populagdes, de que os iuizes sflo parte
integrante.

uTemos a vantagem de estar ld, onde surgem os
problemas. Normalmente convocamos o,s responsd.-
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veis de quarteirdo para se pronunciarem sobre as
pessoas. Conhecemos o bairro, o modo de vida das
pessoas, os problemas que afl igem mais...  mas es
vezes o controle 6 dificil, o,s bairros desta cidade
sao muito grandes, hd muita gents a vir para os
bairros. Ai temos que pedir a colaboragS.o dras o,utras
estruturas do Bairro. O Grupo Dinamizador destacou
um elemento da forga volunte{"ria que d o no,sso
oficial de di l igdncias. Noti f ica as pessoas e ajuda
no tr ibunal. Tambdm a5 mil icias por vezes col,abo-
ram COnOSCO. ) )

T. C.

Os Juizes dos Tribunais de Base sflo oper6rios,
camponeses, trabalhadores, homens e mulheres id6=
neos que ap6s o seu hor6rio normal de trabalho
vdo prestar servigo no Tribunal, revelando espirito
de sauilicio e altas qualidades de trabalho.

uNa l\ t lafalala fazemos as acareag6es aos
h tarde e os julgamentos aos Domingos de
das 9 em d iante.>

Sd.bados
manhd,

T.  C .

Na maioria nflo alfabetizados, os Juizes dos Tri=
bunais de Base revelam contudo nas suas decisdes,
um extraordinitr io bom senso e a$udo sentimento
de iust iga.

.S{b i6  aos 9 de Setembro de rg8r :  O Senhor  A l -
fredo Tor-cla e a Senhora Celestina Mucavele. os
quais deixaram o gado estragar a machamba do
queixoso. I lste tern-lhes chamado muito a atenqlo
mas nem com isso, o gado continua a fazer estrago.
O T. P. da Local idade informou ao queixo,so ql le se
deslocasss at6 o responsdvel da agricultura, pois
6 ele que aval ia os prejuizos causados pelo gado
na machamba. E depois ir ia o Tribunal tomar de-
c isdo.>

uSdbid aos 14 de Setembro: A senhora Maria
Celina Ubisse apresentou a queixa contra a mde do
primeiro marido que ndo aceita dispensar o f i lho da
queixosa viver na sua companhia, pois encontra-se
neste momento' a viver com o segundo marido e o
filho ficou com o, seu pai. Entretanto o Tribunal
Popular desta Local idade decidiu dispensar o menor
i r  ve r  a  sua  mde .>

A confianga que o povo deposita no seu tribunal
faz com que sejam levadas atri ele, as questdes mais
int imas da vida das pessoas.

uSzibi6, aos ro de Julho: Apareceu neste Tribunal
o senhor Alfredo Bendane, queixar contra a sua
mulher que abandonou a casa e a mulher disse que
nlo quer voltar porque ele ndo entra com ela na
palhota, e quando entrar n|o f.az nada. Ele diz lue
nio aguenta porque tem tr€s mulheres e tamb6m
6 .r el l io, por isso n6o pode aguentar. E a mulher
disse que se continuar a nl.o entrar na palhota ela
n5.o " i 'ai  voltar p^ra a casa do, marido. O tr ibunal
desta local idade decidiu que deve entrar na palhota
das suas mulheres cada semana.))

A protecAflo i familia e aos filhos e o respeito
pela dignidade da mulher sao uma preocupagAo
constante no tribunal.

ulocal idade de Changalane, aos 18 de Abri l  de
r98r perante os senhores juizes Pascoal Nhafuma,
Ernesto Guil iche, Carol ina Joaquins Magaia, Ma-
bande Maenjua e Al ice Tembe, o Tribunal Popular
da Local idade de Changalane procedeu ao julga-
mento dos rdus Domingo5 Matebuco e Jul ieta Ma-
cachulane Nhanchungue, esposa do senhor Josd
Tualufo. Domingos Matibuco e Jul ieta Macachulane
foram encontrados pelo senhor Jos6 Tualufo em
pleno dia a manter relaq6es sexuais na machamba
de milho do Domingos Matibuco. Jul ieta Macachu-
lane abandonou um bebd de 6 meses indo manter
relag6es com Domingos Matibuco. O tr ibunal con-
siderou as at i tudes de Domingos Matibuco e Jul ieta
Macachulane como, falta de responsabil idade e des-
prezo pela vida da crianqa, aldm do crime da prdtica
do adultdrio. Condenando-o a 30 dias de trabalho
produtivo na Local idade.

Ap6s conci l iaE6o com o marido, Jul ieta Macachu-
l ane ,  vo l t ou ' a  v i ve r  com o 'mar i do . ,

CONCLUSAO

Ern 1978 f izernos as primeiras reuni6es populares
sobre a nova organizagdo judicieiria. Diziamos ao
povo, reunido na Local idade: uQuais s6.o os vossos
problemas aqui? os mais frequentes?>. Respondiam-
-nos: uSeo os furtos e os abandonos da famil ia: Os
laclr6es roubam-no5 o gado, as gal inhas, as maga-
rocas, a5 capulanas. Os homens abandonam a sua
mulher com a qual t i r .eram Z f i lhos, para procurar
uma mais  nova,  mais  boni ta  e  mais  c iv i l i zada. . .> .

Ndo raro ao pedirmos que os presentes adiantassem
solug6es para esses problemas, alguns diziam: nCor-
tem-se dois dedos a cada ladrS.o e mande-se o aban-
donador de lares fazer machamba ncutra Provincia
durante um ano,)).

f 'entamos expl icar porque d que este t ipo de pena
era incorrecto ; muitos concordavam conosco h
part ida. Foi relat ivarnente fdci l  convencer os que
n6o concordavam. Argumentamos: o Tribunal deve
ser uma escola de just iga, nd.o de terror. O ladrd.o
e o abandonador de lares podem ser corr igidos no
tr ibunal e na comunidade em que vivem.

Na ocasiS.o tambdm aprendemos. NAo se ensina
sern se aprender. Apredemos que era incorrecto
pensar gue na Local idade, o furto de uma gal inha
ou de algumas magarocas era um ucrime de pouca
grav idade, , .  Como ass im.  quando,  quase tudo o que
se tem d uma gal inha e alguma5 magarocas?

Praticamente qug cada Local idade do Pais tem jd
o, seu tr ibunal, e os bairros das cidades e as aldeias
comunais avancam tambdm neste processo. Pode-se
afirmar que hoje os tr ibunais de base estd.o prova-
velmente na vanguarda da demonstraqS.o pr|tica
dos mdtoclos co,rrectos de ensinar o ladrAo a deixar
de roubar e o abandonador de lares v nd.o o fazer
(ao invds de thes cortar os dedos e mandar macham-
bar  longe) .

GITA HONWANA N
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l til'liiln 0 DtRHr|lIRlDlGr0lt[1E

O direito tradicional(1) como sistema normattvo
n5o d considerado fonte de direito no novo ordena-
mento juridico que estd sendo criado em Moqambi-
que. Assim se deduz de vdrios preceitos consti tucio-
na is .

O exercicio das compet6ncias judiciais'  usado

como fonte de poder pelos chefes e indunas, desa-
pareceu e os novos tr ibunais populares n6o baseiam
as suas decisOes nos principios de di 'ei to tradicional.
r\lguns dos seus aspectos tais como os casamentos
prematuros, a pol igamia, o lobolo, s6o combatidos
ao nivel pol i t ico s isso acontecer| at|  que a socla-
lizag1.o do campo prodirza necessariamente novas
formas de relaqdes familiares em conflito total com
as concepg6es do direito tradicional.

D\zer que o direito tradicional como sistema
juridico estd condenado, de forma alguma esgota a
importAncia do assunto. Ele consti tuiu um sistema
de normas altamente complexo e sofist icado na
sociedade pr6-co'lonial 'que carece de ser estudado
e compreendido como parte do patr im6nio social
e cultural do pais. Do mesmo modo 6 necessdrio
estudar de que forma a socieda'de colonial-capita-
l ista se apoderou das caracterist icas feudais nega-
t ivas do direito tradicional e bloqueou o pro,-
gressivo desenvolvimento dos seus aspectos populares
posit ivos; tendo em conta que, hoje em dia, as suas
prdticas e valores ainda exercem uma grande in-
f ludncia na populagSo.

Negar reconhecimento ao direito tradicional como
sistema juridico e combater pol i t icamente as suas
inf ludncias negativas, 6 uma coisa; por6m, estudd-lo
como fen6meno social que ainda condiciona muitos
comportamento,s do povo, 6 outra.

O objectivo deste art igo 6 ir  al6m duma abordagem
simpli f icadora e monoli t ica do direito tradicional e
tentar aval iar o seu signif icado na vida das pessoas,
criando uma base para preservar e transformar os
aspectos posit ivos e abol ir  os negativos.

Abundam as opini6es sobre o assunto, mas hA
uma escassez de pesquisas sistemdticas e de dados
atendiveis; a este respeito temos a sorte de possuir
uma vasta gama de material recolhido pelos
cstudantes da Faculdade de Direito da Universidade
Eduardo Ntlondlane durante as Actividades de Julho

(1 )  L rsamos a  expressSo <rd i re i to  t rad ic ionaL)  em vez  da

mais frequente r<usos e costumes)) ou ((usos ldcaisr, ;  achamos
que esta (r l t ima tem uma conotaEso inferiorizante de origem

co lon ia l i s ta .  N ingudm fa la ,  por  exemplo ,  dos  <rusos  e  cos tumes l

dos  ing leses  ou  r los  f ranceses ,  a  n6o ser  pe los  aspec tos  mais

l 'o lc l6 r icos  des tes  povos  ;  nunca quando se  fa la  das  suas  le is

ou  da  sua organ izag6o ju r {d ica .  Pensamos que r rd i re i to  t rad i -

c iona l r  me lhor  expr ime a  ide ia  de  que se  t ra ta  dum verdade i ro

d i re i to  (embora  n6o escr i to )  ,  d i re i to  esse que re f lec te  uma

mora l  e  uma organ izaqAo soc ia l  de terminadas.
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em ryZg e, mais recentemente, em r98r. (2) Em
ambos os casos, os estudantes, em colaboragdo com
alguns docentes e sob orientaqS.o e com o apoio do
Ministdrio da Justiga, colheram informag6es sobre o
direito tradicional mais part icularmentg em relagAo
A famil ia.

Rejeitando o tipo de estudo etnogrdfico do tempo
colonial que procurava isolar e autonomizar os

sistemas sociais tradicionais como se exist issem fora
do processo hist6rico, e considerando-os meras
reflecE6es curiosas acerca da presumida <mental idade
indigena,r, as brigadas das AJU focaram a sua
atengSo sobre a interacgso entre os sistemas de casa-
mento tradicional e o Registo, as inst i tuig6es re-
l igiosas e o novo sistema de Justiga Popular.

(2) Agradecemos A Faculdade
ter posto A nossa disposigAo o
a cabo pelos seus estudantes e

de Direito a amabil idade de
resultado ds trabalho levado
docentes durante as A. J. U.
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Vzi.rias brigaclas deslocaram-se a diferentes Pro-
vincias do Irais (5 excepgS.o da Provincia do Niassa)
onde efectuaram trabalhos de investigagSo nas Sedes
provinciais e distr i tais e nas Local idades.

As entrevistas, que consti tuiram a fonte principal
de informaqio, foram dir igidas a estruturas do
Particlo, a elementos das Organizag6es Democrdticas
de N{assas, a funciondrios do Registo, a juizes dos
Tr ibunais  Populares,  a  representantes de comunl -
dacles rel igiosas, a populaE6es enquadradas e a
cidadiros isolados. Aldm disso, foram transcri tos
dados relat ivos aos registos de casamento e sentengas
dos Tribunais Populares de Local idade.

DIVERSIDADES NA FAMILIA MO9AMBICANA

A primeira caracterist ica da informagSo recolhida
6 o facto de ela mostrar quSo diversif icada 6 a
farni l ia moqambicana. Assim, numa sd Provincia -

a cle Nampula - existem cinco grandes sistemas de
casamento, todos eles coexist indo lado a lado, com
um ndmero inf inito de interl igaE6es entrs si:  o
sistema tradicional matr i l inear, o sistema tradicional
pzr . t r i l inear  ( lobo lo) ,  o  s is tema is lAmico,  o  candnico
e o civi l ;  cada um destes sistemas tem os seus r i tos
pr6prios e cacla um deles estabelece certo t ipo de
relag6es famil iares.

O SISTEMA TRADICIONAL MATRILINEAR

O sistema de casamento mais frequente nas
Provincias cla Zamb6.zia, Tete e Nampula e. o
chamado mar i l inear ,  is to  6 ,  aquele  em que a l inhagem
fzrmil iar para efeito de direitos, deveres e sucess6es,
6. determinada pela mde. Este t ipo de famil ia 6
normalmente matri local,  quer isto dizer que a mulher
f ica junto A sua famil ia de origem, enquanto que
o homem, com o casamento,  de ixa os seus pa is  para
i r  fazer  par te  da fami l ia  da no iva. (3)

A estabi l idade da vida do campo, o cult ivo da
nrachamba como principal fonte de subsist0ncia com
..r sua rot ina que se repete anualmente, l igam a
mulher h. terra; por isso 6 ela o elemento de l igaEdo
no parentesco, 6 ela que assegvra a continuidade de
eerag6es cluma mesma famil ia. Os antropdlogos
costumam esquematizar, af irmando quq a matri l inea-
ridade 6 a forma que a famil ia normalmente assume
nas sociedades agricolas, enquanto que a patr i l inea-
riclacle caracteriza as sociedades originariamente de
pastores. Mas d necessdrio quebrar com a rigidez
desta conceitual izaEAo, porque em Mogambique po-
demos encontrzrr populag6es com o mesmo t ipo de

(3 )  A  expressAo r<mat r ia rcabr  ds  vez  em quando usada para
falar deste t ipo de famil ia, ndo 6 correcta. Matr iarcado pres-
supere  um poder  (essenc ia lmente  po l i t i co )  das  mulheres ,  o rque
ndo ex is te  em zona a lgurna  de  Mogambique,  nem ta lvez  do
munclo. O termo <rmatri l inearr exprime melhor o conterjdo
< les te  t ipc .  dc  fami l ia  :  os  f i lhos  duma mulher  Der tencem e
l inhagem c le la  e  n i io  i r  do  mar ido ,  assuminc lo  - . i i tn r  vezes  o
ape l ido  c l ; t  rn ie  e  es tando subord inados  mais  ao  poder  do  t io
e  do  ar '6  u te r inos  (dos  qua is  s6o ambdm herde i ros)  do  que ao
do pr i rp r io  pa i .  No s is tema mat r i l i near ,  em suma,  as  mulheres
representam cl elo de l igaq5o entre diferentes gerag6es duma
inesma estirpe, mas o pocler, no sentido pr6prio da palavra,
cont inua a  ser  excrc ido  pe los  homens,  quer  t ios ,  quer  p r imos,
d a  m u l h e r .

base produtiva, mas com diferentes formas matri-
moniais; 6 por exemplo o caso dos i lhdus e dos
habitantes do l i toral que vivem essencialmente da
pesca com uma pequena agricultura de subsist6ncia:
no Sul prat icam a patr i l inearidade e no Norte
(Nampula) a matri l inearidade.

No sistema matri l inear. onde a mulher 6 sem
dtivida mais protegida pela presenga dos seus
parentes, n6o existe lobolo. Existe pordm um certo
uso do dinheiro de forma eminentemente simbdlica;
na Provincia de Tete (Distr i to de Magod) por
exemplo, um jovem faz a proposta de casamento
entregando 5 rapariga (ou I sua t ia ou A" sua avd)
uma quantia de vinte a cinquenta meticais. Se lhe
for devolvido metade daquela quantia, 6 sinal de que
ele foi aceite; se lhe for devolvida a importAncia por
inteiro, signif ica que foi recusado.

Apds o casamento, o genro, ao chegar junto da
famil ia dos sogros, tem de lhes prestar determinados
serviEos, tais como a construgdo da casa, o cult ivo
dos campos, a entrega de produtos de caQa e pesca.
56 depois de ter cumprido estas obrigag6es 6 que
pode sair com a mulher e ob f i lhos que entretanlo
nasceram para viver na sua prdpria casa, normal-
mente na mesma povoaqSo. Em caso de divdrcio ou
separaqSo, os f i lhos e a casa f icam com a famii ia
da mulher .

X,Ias esta estrutura famil iar sofreu modif icag6es;
agora, dependendo das possibi l idades de cadzr unr,
em vez da prestaEdo de serviEos aos sogros, paga-se-
- lhes uma quantia em dinheiro para se l ibertar r la
obrigaqAo, sendo a estadia junto deles reduzida a
merzr formalidade. Na Zamb{zia, a mesma palavra
que antigamente designava o trabalho do genro em
favor dos sogros, o r<pette>, hoje passou a indicar
o pagamento do lobolo; esta transformagSo 6 en-
carada com desprezo pel6,s pessoas ancids que vdem
nela uma degenerescdncia, uma procura de lucro
motivada pelo uaparecimento do dinheirou.

O SISTEMA, TRADICIONAL PATRILINEAR

No Sul de Moqambique e em certas partes das
Provincias do Norte, o sistema do casamento tra-
dicional d patr i l inear, isto 6., a l inhagem famil iar
6 tragada atravds do pai e n6o da md"e. Este sistenia
d geralrnente patr i local no sentido de que 6 a mulher
que se desloca da sua famil ia para a do marido e
p a s s a a p e r t e n c e r a e l a .

Esta prdt ica d muito antiga e consolidada e. a
palavra ulobolou acabou por simbolizar todas as
formas da vantagem econ6mica ganha pelos pais
como resultado do casamento da sua f i lha, ern
qualquer parte do, pais. Anteriorments pago em
cabeqas de gado, o lobolo entregue aos pais t la
noiva servia para compensd.-los dos esforgos que
fizeram para criar a filha e da perda de forga de
trabalho produtivo e reprodutivo. Aldm ,lisso, o
lobolo representa tambdm o simbolo materrahzano
da l igagAo que se vem a estabelecer entre famil ias:
o rnesmo lobolo obtido do casamento duma f i l i ra
sen' ird depois para (aquisigdo, duma outra mulhcr
(do irm6o, do primo, 5s vezes do prdprio pai) :  a
passagem do lobolo duma familia para outra cria
vinculos de parentesco extremamente sdl idos e ex-
tensos. Segundo declarag6es recolhidas nas Pro-
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vlncias de Gaza e Inhambane, o lobolo serve tam-
bdm para estabi l izar o novo casal: a mulher nio
poderd abandonar levianamente o marido porque
sabe que neste caso a famll ia dela terd de devolver
o lobolo. Em suma, dos mri l t iplos testemunhos re-
colhidos, resulta que o lobolo tem tantos e tais
signif icados que ndo pode ser reduzido A simples
(compra duma mulher,,  ;  contudo este aspecto estd
presente, 6 concreto e central na medida em que o
marido, atravds do pagamento do lobolo, passa a
ser udono> (esta d uma expressAo comumente
usada) da sua mulher e dos f i lhos dela.

Quando, ao Sul do Save, comegou o trabalho
migratdrio para as minas da Afr ica do Sul, o lobclo
comeqou a ser pago em dinheiro ( l ibras de ouro, is
vezes), at ingindo importAncias cada vez mais al ias.
M foram amplamente analisadas(a) as profundas
transformag6es que o trabalho mineiro induziu nesta
zona do Pais; basta dizer que, nas provincias cie
Gaza e Inhambane a idade normal para um homem
casar passou a ser ditada nd.o pelos r i tos de iniciagdo,
mas sim pela primeira ida ao <Joner, (Joanesburgo).

O SISTEMA TRADICIONAL ISLAMICO

Nas Provincias de Cabo Delgado e lr l iassa, nlnta
parte da Prov{ncia de Nampula, nas zonas costeir.rs
da. Zamb6.zia, de Sofala e de Inhambane, toda a
cultura popular, incluindo os sistemas ma.tr imoniars,
estd profundamente inf luenciada pelo Isl6o. As po-
pulag6es ld tdm as suas prdprias normas quanto A
forma de consti tuir a famil ia, de resolver os confl i tos
que surgem no seio dela, de decretar divdrcios e de
estabelecer sucess6es. Os muqulmanos casam atravCs
duma cerimdnia chamada uNikdu perante o Sheik ou
chefe da comunidade, sendo consentida a pol igamia
at6, 4 mulheres (alguns dizem que at6 7) ;  os enrre-
vistados negam firmemente a existdncia do lobolo;
apenas se prev6 (embora ndo obrigatdriamente),
uma oferta A noiva, durante a cerimdnia ; esta
oferta umahari,  consiste em dinheiro ou objectos de
valo,r,  como pulseiras ou colares ; o (mahari> (dife-
rentemente do lobo,lo ),  pertence exclusivamente A
mulher (uma espdcie de dote oferecido pelo prdprio
maridro) e, em caso de div6rcio, f ica com ela.

O CASAMENTO DE ACORDO COM OS RITOS
CRISTAOS

A rel igido cristd (catdl ica ou protestante), deter-
mina ainda, em muitas partes do Pais, a consti tuigd"o
da famil ia, embora, apds a Independdncia, por razdes
diversas, os casamentos cristSos tenham diminuido
bastante. Geralmente os ministros dos vdrios cultos
exigem que os nubentes celebrem prlmeiro o seu
casamento perante o Registo Civi l :  sd depois po:lerd
ter lugar a cerimdnia rel igiosa; em algumas zonas
isso tem por consequdncia que uma grande percen.
tagem de casamentos registados se veri f ica onde a
inf ludncia da Igreja 6 forte (por exemplo, na

Provlncia de Tete, ha mais casamentos registados
no Distr i to de Ang6nia do que na capital provincial).

Em muitas zonas 6 frequente encontrarem-se
casais unidos de acordo com tr6s sistemas de casa-
mento: o tradicional, o cristdo e o civi l ;  quando
surgem problemas, eles sdo postos em prirneiro lugar
perante o conselho de famil ia (ancidos da famiha),
depois perante 'a Igreja e s6 por fim perante os Tri-
bunais, se as outras instituiq6es referidas n6o forem
capazes de os resolver.

Alguns representantes de Igrejas cristds decla-
raram a sua preocupagS"o perante o fendmeno da
diminuigdo dos casamentos religiosos, manifestando
a convicgAo de que hoje as pessoas est6o mais vira-
das para os casamentos tradicionais ou as convi-
vdncias nd"o formalizadas: isso n5o sd em
Mogambique, como tamb6m em toda a Africa. Em
geral a sua atitude perante o direito tradicional
distingue entre a poligamia e divdrcio que seo com-
batidos firmemente, e o lobolo e as cerim6nias tra-
dicionais que antecedem ou seg'uem o casamento,
perante os quais a Igreja tem uma atitude neutral
e de ndo interfer6ncia, quer dizer de acomodagdo.
Como 6 bem sabido, as principais caracterlsticas
dos casamentos cristS.os sdo a monogamia e a in-
dissolubi l idade: a sua eficdcia advem de votos feitos
na Igreja perante o's sacerdotes que co,nferem ao
casamento cardcter sacramental.

o CASAMENTO CIVIL

As brigadas das AJU estudaram em part icular a
variagSo do nfimero de casamentos registados nos
ano's subsequentes L Independdncia. Os resultados
deste estudo s,er6o, publicados em separado. Em
suma, a informagSo recolhida sugere gu€, ap6s
conhecer o aumento nos primeiros anos depois da
Independ6ncia, o nrimero de casamentos registados
diminuiu abruptamente no,s tiltimos dois inos, sendo
agora cerca de ro% das novas uni6es; por outro
lad,o, embora factores tais como a organizaql,o e
mobilizagS.o populares produzam o,s seus efeitos, a
principal razdo pela qual as populaEdes n6o registam
o,s seus casamentos 6 a de ver o Registo como um
elemento de complicagdo nas suas vidas, o qual n5,o
confere quaisquer beneficios evidentes.

EMERGENCIA DE NOVOS VALORES
NAS ALDEIAS COMUNAIS
iffi

Infelizmente a pesquisa n6o contdm dados nume-
ro,sos sobre as Aldeias Comunais, mas as informa-

E6es que possuimos permitem-nos afirmar <1ue onde
existe um maio,r grau de organizagilo po,litica e onde
a produqSo se desenvolve em moldes colectivas,
encontra-se jd emergente uma no,va concepgS.o de
valores sdcio-culturais.

Em Nampula, por exemplo, as Aldeias Comunais
mais conso,lidadas carecterizam-se por ter assumido
em geral as orientag6es do Partido tambdm no
que diz respeito as relag6es familiares ; assim a
po,tigamia d um fendmeno que se verifica cada vez
menos e o casamento,, quer registado ou n6o, num
nfmero de casos crescente d uma escolha da livre

L
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vontade dos nubentes e ndo uma imposigdo das

familias: (agora as criangas v6o h escola, conhe-

cem-s,e 16; assim ficam 5 espera um do outro, para

casarem)), segundo declarou uma camponesa da Al

deia Comunal <<25 de Setembro>, no Distr i fo de

Meconta.
l{as houve problemas no inicio do processo I as

mulheres sobretudo ndo queriam deixar as suas A1-

deias nativas onde 'a presenqa e o controle dos

familias de origem (segundo o sistema matrilinear)

thes garantia uma certa protecgso: a Aldeia Comunal

significava comegar a viver numa re1a96q mono

nuclear com o marido, com todos os riscos que

isso representava e sem alguma garantia certa de

melhorar a prdpria condigdo.
Foi assim, por exemplo, que alguns homens se

transferiram para a Aldeia Cpmunal deixando a

mulher e os filho's nas zonas de origem, contraindo

novos. casamento,s umonogAmicos, na Aldeia. Mas

estas situaq6es estd"o a ser superadas: a integragS'o

de homens e mulheres na produg6o colectiva estA a

ar transformar a face da familia; a prdpria poligamia

est6 a perder a sua base material na medida em que

as cooperativas substituem a produqio agricola f-a-

mil iar. As mulheres, assumindo o seu novo papel

de produtoras remuneradas. ganhando uma no'va

conscidncia, adquirem tamb€m uma no'va digni-

dade no seio da familia. Os conflitos que surgem

sd.o canalizados para o Grupo Dinamizador ou para o

Tribunal Popular e os casos s6o resolvidos segundo

um sistema de valores que tem como principios

orientadores a igualdade entre homens e mulheres

e a pro'tecgSo dos filhos.
A criaqdo das Aldeias Comunais e o seu impacto

na est,rutura familiar constitui um processo extre-

mamente interessante que merece grande atenESo I
seria importante, para o, futu,ro, enriquecer os dados

de que jd dispomos desenvo'lvendo uma investigagSo

especifica neste campo.

UNIDADE NA DIVERSIDADE

Com tais diferengas nos sistemas de casamento

poder-se-ia sup6r que a aplicagSo de uma lei de

familia uniforme e rlnica d algo para um futuro

distante e que a n6o incorporagSo de direito tradi-

cional no sistema de casamentos reconhecidos 6 tao

irrealista que pode redundar num vo'luntarismo peri-

goso.
Contudo, po'r detrds da mult ipl icidade de formas,

esttr um nrimero de caracteristicas comuns as quais

no seu conjunto to'rnam ndo sd possivel como neces-

sdrio que, no que respeita h lei e aos Tribunais, se

implemente o principio da existdncia de um rinico

conjunto de direitos e deveres para todas as familias

mogambicanas, independentemente da forma da sua

consti tuigSo.
Em primeiro lugar, quase todos os casamentos que

se realizam no Pais tOm um cardcter marcadamente

social e popular; com efeito, a comunidade part icipa

na celebragtro', dA o seu apoio h uni6o e preocupa-se

em encontrar solugOes para os problemas.

Por outro lado, os problemas d'a vida conjugal

sdo sensivelmente o's rl€Srlo5 independentemente da

forma do casamento: abandono do lar, alcool ismo,
adult€rio, maus tratos, problemas sexuais e f inan-
ceiros, esteri l idade e outros. Estes s6o problemas
prdticos que requerem so,luEdes prdticas e n6o existe
qualquer raz\.o para que os Tribunais n6o usem dos
mesmos cri tdrios na sua solug6o, eu€r s casamento
tenha sido celebrado segundo o sistema tradicional,
mugulmano, crist5o ou civi l .  Podemos referir  o
exemplo da comunidade mugulmana de Pemba onde,
em caso de conflito conjugal, ap6s tentativa de re-
conci l iagSo, por parte do conselho de famil ia e do
chefe religioso, o problema 6 canalizado por este
ri l t imo ao Tribunal Popular do Bairro.

A destruigS.o do poder feudal e a el iminaqSo de
qualquer compet0ncia judicial dos chefes e indunas,
consti tuiu a base inst i tucional para a abol igdo do
direito tradicional; juizes recentemente eleitos em
Pemba referiram-se com amargura A corrupgdo das
entidades tr ibais com poderes jurisdicionais no tempo
colonial,  dizendo que, de todos os usos e costumes
que estas entidades deveriam apl icar, o mais impor-
tante para elas era o, de ser visi tado na vdspera da
audidncia, trazendo,, a parte interessada no conflito,
um presentg para oferecer.

O estabelecimento de uma rede de Grupos Dina-
mizadores por todo o Pais, seguido da implantag6.o
dos Tribunais Populares, cr iou no,vas inst i tuiE6es
hs quais as pessoas jA se aco,stumaram a ir  procurar
solug6es para os seus problemas famil iares. Em ter-
mos gbrais, a recolha feita pelas brigadas das AJU
mostra que os Tribunais Populares funcionam com
eficdcia e resolvem problemas de familia de uma
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forma justa e aceitdvel sem ttiLizar no,rmas de di_
reito tradicional.

As profund,as transformag6es sociais, econdmicas
e culturais que t6m 1ugar no pai5 criam as bases
materiais e culturais para a adopgao relat ivamente
rdpida de novos valores. A socializagl.o do campo,

. ern curso, d um elemento 
'decisivo 

neste processo.

CONCLUSOES

Pelo que f icou dito resulta clare que na R.p.M.
as no,rmas de direito tradicional n6o t6m futuro,
como parte do sistema legal apl icado pelos Tribu_
nais, independentemente da necessidade de serem
estudadas como parte do patr imdnio histdrico e cul_
tural do Pais.

Ao mesmo tempo d necessd.rio conhecer o,s aspec-
tos mais signif icat ivos da forma tradicional de
resolugSo de problemas, os quais foram recuperados,
transformados e absorvidos pelo sistema de Justiga
Popular, e os quais lhe conferem urna grande dose
da sua vital idade e personalidade. De uma forma
geral o direito tradicional teve sempre um cardcter
profundamente democrd.tico no sentido de que as leis
eram conhecidas por todo o povo havendo uma larga
part icipaE6o popular para a justa resoluqdo das
quest6es. N6o d acidental que hoje, camponeses anal_
fabetos reso,lvam uma g-ama de problemas ds, povoy
de uma forma rdpida e justa: eles t6rn ,atrds ie si
a experidncia de geraEdes de pessoas a,costurnadas a
resolver os confl i tos em moldes colectivos.

F, por isso que as novas leis que est6o a ser
promulgadas devem encontrar uma continuidade com
esta tradig6o juridica popular: serem conhecidas
pelo povo, discutidas po,r e, le, subsumir os elemen_
tos posit ivos presentes no direito tradicional, para
que a sua apl icagAo ndo seja algo de forgado, e es_
tranho', mas sim o, fruto da iniciat iva popular.

O Projecto da Lei da Famil ia que, conforme foi
anunc iado,  i rd  ser  posto a  d iscuss6o pr ib l ica ,  pode
ser urna ocasirao para, por um lado, aprofundar o
conhecimento da real idade social e por outro, ini_
ciar um debate aberto e general izado onde poderAo
ser esclarecidos duma forma mais exaustiva os as-
pectos negativos do direito tradicional no que res_
peita h famil ia. com efeito, dro trabalrro das brigadag
das AJU resulta que praticamente todas as pessoas
e entidades entrevistadas est6.o ao, corrente do com-
bate contra os casamento,s pr€maturos, a po,l igamia
e o lobo,lo, mas muito poucos conhecem a raz6o
profunda deste combate. para que ele seja assumido
com plena conscidncia e n6o como uma simoles
imposigAo,  d  prec iso escavar  as ra izes profunc las lue
al irnentam estas tradig6es: duma foima geral as
eritrevistas demonstram uma grande disposiEao
para discutir  abertamente estes problema, qrr l  cons_
ti tuem preocupag6es do dia-a-dia das pessoas, Que-
brando si ldncios, medos e cumplicididg que 

'um

passado de opress6.o tem al imentado por muito
tempo.

FRANCESCA DAGNINO
G I T A  H O N W A N A '
ABIE S.4CIJS fI
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[Ima experieneia llistoriea da legalidade
CHILE DE ALLENDE

onclusSo)

4-O Gove,rno de Al lende s a Legalidirde:

O Chile era, segundo a Consti tuigdo em vigor,
um Estado unitzir io, democrdtico e representativo.

Unitdrio, po,r oposigdo a federativo, signif icava
que exist ia um sd Governo para todo o puir.  por
democrdtico e representiatvo a Constituig6s- entenclia
que o poder radicava-se na ulr{ag6o,,,  a qu?l o dele_
gava em governantes eleitos por voto universal,
directo e secreto, e que p"r*u."" iam no poder du_
rante um tempo determinado.

Estava consagrada a cld.ssica divisdo burguesa do
poder de Estado,, em trOs poderes uindepen-dentesr:
o executivo, chefiado pelo presidente da Repfbl ica,
o legislat ivo com duas cAmaras (Deputadoi e Se-
nadores)_ e o judicial,  composto por uma Corte Su:
prema, Cortes de \ecursos e Tribunais espalhados
por todo o pais.

Este r i l t imo <poder>) era nominarmente autdnomo,

Tu. 
na prdtica dependia do executivo que f inan-

ctava o seu orgamento e controlava a nomeagd.o e
traslado dos juizes.

Tzrmbdrn do executivo, dependiam as Forcas Ar_
madas e a Policia (Carabineros) i  o poder ludicial
estava ao servigo dos interesses de classe da alta
burguesia e apesar das faculdades do executivo n6o
foi possivel,  pelo menos nos tr6s anos do Governo
Popular, alterar signif icat ivamente esta situagao.

foi gste <rpoderr: que amparou a maior parte das
i legal idades cometidas pela reacg6o, nomeadamente
a nivel dos juizes superiores.

_ _Y- exemplo claro foi o caso de uma estag6o de
T.V. de propriedade dos sectores burgueses, gue
comegou a funcionar ilegalmente na cidide cie Con_
ce-l j i9n (+5okms ao sul de Santiago). Em confor-
midade com a lei em vigor (promulgada antes da
eleigdo de Al lende) o funcionamento de todas as
estaE6es de reidio ou T.V. devia ser previamente
autorizado pelo X{inistdrio do Interior. i tro uso, das
suas faculdades legais, o Governo decidiu inter-
ferir  nas emiss6es. O local onde funcionavam os
aparelhos de interferdncia foi assaltado, os apare_
lhos destruidos e um trabalhador assassinado.

_ 
Apesar 

-das provas existentes, que permit iram ao
Juiz de InstrugAo abrir o respectivo processo e
acl lsar vzir ios arguidos (entre eles o agente da
C.I.A. Michael Tonnley, que mais tarde afsassinou
em Nova Iorque o ex-Nlinistro de Al lende, Orlando
Letel ier) o Tribunal de Recurso revogou a resolugdo
e ordenou a l iberdade condicional d", rdus. po,s_
teriormente foi ordenado o arquivanrento <tempord._
r io  (a td  ho je)  do processo (por  fa l ta  de pror rur , , .

Depois da eleigdo, formou-se uma al iania entre a
burguesia e o Part ido Democrata - cr istao. Esta
al ianga t inha maioria no parlamento, que foi usada
para obstruir sistematicamente todas as propostas
da nova legislagdo necessdria para i-puisiona. o

o
(c

'$
id
fl

*

t



processo de mudangas.
Este foi o marco juridico dentro do qual o Go-

verno d:r Unidade Popular devia movimentar-se.
Contudo, Al lencle e o, seu Governo, cumpriram

o colnpromisso de respeitar a legal idade em vigor,
atd as r i l t i rnas consequ€ncias. N6o 6 o objectivo deste
trabalho tirzrr conclus6es estratdgico - tdcticas sobre
est;r at i tnde, clue tcm sido cri t icada por muitos. Limi-
tar-no's-emos a constatar esse facto e a i legal idade
permanente clas forEas da reacgdo e do imperial ismo.

As l ibcrdades e garantias individuais e os meca-
nismos estabelecidos para a sua defesa, foram
obeclecidos e cumpridos. Realizararn-se eleige6s par-
lamcntares e municipais, que mostraram um claro e
si;nif icat ivo avango das forEas pol i t icas que apoia-
varn o Governo. As nomeaqSes de dir igentes e de
oficiais de altzrs patentes das Forqas armadas, foram
realizaclas em conforrnidade com os mecanismos
legais.

5 - A legal idade instrumento de mudangas

Porem o nra is  impor tante nesta andl ise,  nAo e o
ponto cle vista upassivo,, de respeito h legal idade em
vigor ,  n las  antes a  u t i l i zaqAo do ordenamento ju-
r idico como um instrumento para cumprir o pro-
g'rama e avangar na tarefa revolucioni ir ia.

O mais claro dos exemplos 6 o da nacional izaqdo
do cobre. Como jd" t inhamos referido, as mult ina-
cionais exploravam os mais r icos recursos naturais
chi lenos, auferindo lucros enormes e sem contr ibuir
para o desenvolvimento do pzris. O milhao de tonela-
dzrs de cobre que produz anualmente o, Chile, que o
transformam no segundo exportador e o quarto pro-
dutor do mundo signif icam mais de z 13 partes das
receitas totais em divisas. En-r r97o as rnult inacionais
eram proprietzir ias dos jazigos maiores e mais r i-
cos, entre eles Chuquicarnata (o rnaior do rnundo a
c6u aber to)  e  E l  Tenier te  (o  maior  do mundo sub-
ter r ineo) .  O Governo de Eduardo Fre i  ( ry64-ry7o)
t inha chegzrdo a certos compromissos com a Bradem
Cooper  a  Kennecot  e  out ras t ransnac ionais ,  que n5o
modif icavam substancialmente o sistema de explora-
gao.

O Governo Popular conseg'ue apro\ 'rrr por unani-
midade no Parlamento uma Reforma Consti tucional
que permite a nacional izaqlo do cobre, e que con-
t inha o ql le d chamaclo no mundo inteiro,,  tr :r  doutr init
Al lende sobre nzrcional izag6es,r. Segundo esta dou-
tr ina, os investinrentos estrangeiros tdm legit imo
direito :r obter um lucro, mzls l in-r i tado ao montante
mddio que obtdm o mesmo invest imento no seu pa is
de or igenr .  l i s te  d  o  u lucro,  ieg i t i rno> e tudo o
que exeeda zr ele e{ i legit imo e deve ser imputado as
eventuzr is  indcmnizaq6es por  nac ional izaq io .

A Lei cr iou uirra Comissiro que devia aval iar os
inventi ir ios :r descontar clesse valor os lucros i le-
g i t imos.

O sistema foi integrahnente apl icado, at6 n'a parte
das reclamag6es que estabelecia e algumas empresas
recelrcrzrrrr indernn\za,giro e outras, que tinharn rece-
bido lucros i legit imos, f icaram ^ dever ao Chile.
Essas elrpresas f inanciaram em grande parte, o
golpc fascistn de Pinochet.

Outro exemplo caracterist ico foi o sistema uti l i -
zado para obter o contr6lo financeiro e administra-
t ivo da Banca e empresas estrat€gicas, que pode ser
denominado unacional\zaq\,o por compra)).

N6o exist ia na legislagAo em vigor qualquer dis-
posiEAo que permitisse a nacionalizagl.o do grande
capital bancdrio, industr ial e comercial.  O Governo
n6o contava com a maioria necessdria para aprovar
uma lei nesse sentido no Parlamento, porque a bur-
guesia que t inha sido forgada a aceitar a naciona-
lizagilo do cobre, ndo aceitaria perder o seu poder
econ6mico. A situaqSo foi ultrapassada criando-se
um poder de ccmpra do Estado para acq6es das
respectivas sociedades. Em 1973, a quase total idade
dos Bancos e g'rande ntimero de grandes empresas
eram, pelo menos maiori tariamente de propriedade
clo Estado. N6o sd a legal idade foi respeitada, mas
forarn r:tilizados os prdprio,s mecanismos capitalistas
para lhe assestar um golpe tremendo

Como um exemplo final estii. a utilizaql,o da Lei
de Reforrna Agrd,ria promulgada pelo Governo Frei
e que n6o t inha alterado essencialmente as relagdes
de produqdo no campo. Uti l izando os mecanismos
clessa Lei Al lende conseguiu el iminar totalmente o
lat i fr indio no Chile.

6 ---. A. ilogalidade do inimigo de, classe

A oposigdo contra-revoluciondria realizava uma
consternte actividade violadora da legal idade. Pode-
riam ser escri tos muitos volumes com a andlise
destas condutas i legais gue caiam a maior parte
delas, no Ambito do direito criminal. Vale a pena
salientar os mais flagrantes, para formar apenas
uma ide ia  no le i tor .

a) Injr ir ias e cahinias permanentes ao Chefe do
Estado, Ministros, P.arlamentares e dir igen-
tes do Governo, feita atravds da imprensa.
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b) Incitagdo e subversSo, sedigdo e rebeliSo

feita tamb€m atravds da imPrensa.

c) Sabotagem directa e indirecta, quer atrav6s
de assaltos e explosivos quer paralizando a

produgSo.
d) Contrabando mediante a venda ilegal nos

palses vizinhos dos produtos chilenos, apro-
veitando a diferenqa de prego.

e) Agambarcamento e especulagdo. Todos os
dias eram descobertos 

'comerciantes e indus'
tr iais que praticavam todas as formas de
(candong'a)).

f)  Traig6o. Os dir igentes da reacgso conspira-
vam com agentes estrangeiros contra o
Governo legalmente constituido do seu pals.

g) Homicldios. At6 o Adido Naval da PresidSn-
cia foi assassinado no seu prdprio lar por
agentes da reac96o.

h) Crimes econ6micos. As leis sobre Sociedades
Andnimas, Banco's, C$mbios Internacionais,
Com6rcio do Ouro, etc.,  foram violadas to-
dos os d ias.

A i legal idade do inimigo de classe revelou-se
tamb6m na actividade desenvolvida no interior das
Forgas Armadas, onde oficiais de alta patente cons-
piravam em seg'redo. Em Junho de t973, um Regi-
mento comandado por um oficial que hoje 6 uma
importante figura do fascis(no, rodeou o Paldcio
Presidencial exigindo a demissSo do Presidente. A
firme actuagdo de Al lende, os seus Ministros e o
Comandante em Chefe do Ex6rcito, general Carlos
Prats que foi posteriormente ass,assinado em Bue-
nos Aires por agentes da DINA, evitaram o que ir ia
ser consumado em r de Setembro desse ano.

7 - A m a i o r i l e g a l i d a d e

O art igo 4.o da Consti tuigSo chi lena estabelecia
claramente que (nenhuma pessoa, autoridade, nem
reunido de pessoas, poderd arrog'ar-se, nem sequer
sob pretexto de circunstAncias diferentes dos esta-
outras atribuiq6es ou poderes diferentes dos esta-
belecidos nesta Consti tuigSo. Um outro art igo
estabelecia o dever de obedi€ncia das Forcas Arma-

das A.s autoridades legalmente constituldas e a sua

obrigagdo de ndo deliberar.
Em r r de Setembro de 1973, Pinochet € o,S SeuS

esbirros, deliberaram e nd.o s6 desobedeceram ls
autoridades legalmente constituldas, mas tambdm
assaltaram o Pal{cio Presidencial onde estava o seu
Comandante em Chefe, o Presidente Allende eleito
para esse cargo por vontade popular e assassi-
naram-no. . \  l istzr dos crimes cometidos por ele ,em
conformidzrcle com o ort lenamento em vigor, d
enorme.

O pretexto era que esse Governo do Presidente
Allende n5o respeitava a Consti tuigS.o e as leis,
que os usurpadores em seguida atropelaram, bur-
laram e violaram atd o inacreditdvel.

A legal idade burguesa jd nAo servia aos seus
pr6pr ios  cr iadores,  os cap i ta l is tas,  porque ut i l i zada
aciequaclzrmente pelo Governo Popular se t inha trans-
formado num instrumento, da sua prdpria destruigSo

Port:rnto ordenaram aos seus l :rcaios de farda,

deitai- la ao caixote do l ixo, junto com as garantias
ind iv i r lua is ,  as  l iberdades pessoais ,  os  c l i re i tos  hu-
manos e mui tas out ras bandei ras.  h ipocr i tamente
desfraldadas pelo imperial ismo.

8  -  C O N C L U S A O

A experidncia chi lena, zrpeszrr da sua derrota
t rans i tdr ia  de ixa mui tos ens inamentos ao movimento
revo luc iondr io  mundia l  contemporAneo.  Ent re  e les
interessa ao nosso estudo os referentes As relagOes
jur id icas.

r - O ordenamento jurldico de t ipo burgu6s,
pode ser ut i l izado como instrumento de
mudanga numa revolugdo democrdtica po-
pular.

z-A burgues ia  s  o  imper ia l ismo n6o hes i tam
em violar a sua prdpria legalidade, quando

v6em ameagado,s o,s seus interesses vitais.
Estamos certos que o movimento popular chileno

tirou as suas prdprias conclus6es que vai ap,licar
quando o fascismo for derrubado e as liberdades
voltarem a serem respeitadas no Chile.

LITRE SUIROGA tr

O CONIBATE A COITIDOITGA
A olensiva contra a candon$a oncheu as piginas

dos jornais nos meses passados. Sobre o seu impacto
ao nivel iudicirir io, JUSTIQA POPULAR entre=
vistou o Dr. Victor Serraventoso, Presidente, do
Tribunal Superior de Recurso. Nos pr6ximos nirme-
ros iremos aprofundar este tema com outras entre.
vistas e ulteriores elementos dE re,flex6o.

J.P. - Em que contexto surgir.t. a ofensiaa contro

a candonga?

R. - Em meados do ano passado o Ministdrio
do Interio'r desenvo,lveu uma acqilo', primeiro a nivel
do5 bairros do grande Maputo e que depois se es-
tendeu a outros pontos do Pais com o, objectivo de

t2

estabelecer uma articulagda eficaz entre a policia e
a populagdo, esta enquadrada pelas respectivas

estruturas. Pois bem, no desenvolvimento deste
trabalho, durante a,s reuni6es com a populagdo,

foram imediatamente denunciadas irregularidades
cometidas por um punhado ds po,l icias; foi o caso

de um fogd.o que, depois de ter sido apreendido, ao
gatuno que fora conduzido h po,licia, (reverteu))

pzrz o, infiltrado que atendeu a ocor,r€ncia. A nossa
imprensa, na altura, levou e'sses factos ao conhe-
cirnento de todo o Pais, e o,s casos foram natural-

mente encaminhados para o,S Tribunais ^ medida
que iam sendo detectados.
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A par desses casos, a populagf,o denunciou outros

que especialmente perturbavam a sua vida. Era a

venda de produtos essenciais por pregos especula-
t ivos. Eram situa96es de verdadeiro parasit ismo

social. Era a especulagS.o cometida com o p5o, o

sab5o, com as pilhas e esferogrdficas, bolas de
pldstico do mercado negro, com produtos vindos do
exterior, por exemplo reldgios, andis, canetas, azeite

de o l ive i ra ,  e tc .
A populagSo denunciava esses casos, de candonga;

a policia tomava conta da, ocorr6ncia e iniciava a

instrugdo do,s processos, A medida pordm que os
processos eram encaminhados para o Tribunal no-

tava-se que a estrutura judicial ndo respondia com

rapidez aceitzive,l.
Numa reunilo, no Bairro da Urbanizaq6,o'a popu-

lag6o denunciou peSSoa5 que praticavam descarada
especulagdo com bens de primeira necessidade, bens
que eram muitas vezes trazidos de longe por camio.
nistas que tambdm f.aziam especulaEdo. Pois

bem, entusiasmados com a franca part icipagdo po

pular na detecgdo dos candongueiros prometeu-se
que o julgamento se havia de f.azer naquele mesmo
local e marco'u-se data. O Juiz que ir ia presidir ao
julgamento teve o cuidado, ao, f ixar a data, de a

escolher de modo gue desse tempo suficiente para

organizar o processo, Foi cauteloso e apesar disso,

chegado, o dia ndo conseguiu real izar o'  julgamento.

Enredado na complexidade do formalismo proces-

sual, e com a casa cheia de traba,lho igualmente
urgente, nd.o iivera possibilidade de organizar o
processo a tempo.

Entretanto a noticia de que os candongueiros
detectados naquele bairro iam prestar contas no
Tribunal, co'rreu rdpida pe,los outros bairros. A
populagSo respondeu prontamente denunciando em
massa o's casos de agambarcamento e especulaqdo.
Comegava a ofensiva.

J.P. - De que forma os Tribunais souberarn res-
ponder?

R. - A medida que ^ ofensiva se desenvolvia,
mo,strava, cada vez melhor, gue o formalismo pror
cessual seguido n6o era o adequado. Havia que
enco,ntra,r a esse nivel, uma so,lug6o que evitasse
os estrangula,mentos. Era necessdrio o mecanismo
que permit isse uma resposta ao mesmo tempo rdpida

e seg'ura. Simpli f icdmos o formalismo processual
para os casos de f lagrante del i to que se registam
quando a,1gu6m d apanhado a co,meter a infracgio
ou quando se acabou de a co,meter. No que respeita
h candonga s6o infracq6es anti-econ6micas (espe-
culagSo, agambarcamento e situag6es equiparadas
ao aqambarcamento). 

I

Empregdmos tambdm o processo sumd.rio quando
por parte do presumido candongueiro havia confis-
s6o acompanhada de outros elementos de prova.

Aplicdmos o processo sumdrio, que 6 um processo
muito mais rdpido, Aquelas hipdteses em que logo
h part ida era mutio forte a probabil idade de aquela
pessoa ter cometido a infracgdo,

Foi nesta base que se encontro,u o equlibrio entre
a rapidez e a certeza e se,g'uranQa, num quadro de
realizag6"o' de justiqa por uma maioria de juizes
eleitos contando com uma acusagd.o e defesa activas.

Isto no que respeita a forma de processo a em-
pregar.

Alem disso estabeleceu-se o principio d,e que para
estes crimes ndo haveria l iberdade provisdria.

Verif icado o f lagrants del i to o presumido autor
do crime d detido' para sd ser restituido I liberdade
depois de cumprida a pena em que tiver sido con-
denado ou logo ap6s o julgamento caso venha a ser
absolv ido.

Note-se gu€, nos te'rmo's da lei, apresentado o
preso em Tribunal, tratando-se de processo sumd.rio,
deve proceder-se imediatamente a julgamento.

De todo 6 modo introduziu-se um regime mais
rigoroso para estes caso,s de candonga pois anterior-
rnente, como regra, os rdus n6o f icavam detidos atd
ao julgamento.

Os condenadro's pela prdtica destes crimes ficaram
sujeitos a regime tambdm mai5 r igoroso na medida
em que as penas deixaram de poder ser substi tuidas
por multa, e tambem deixaram de poder ser sus-
pensas. A pena restr i t iva de l iberdade passou a ser
efectiva devendo ser cumprida nos Centros de Ree-
ducaq6o.

Afirmou-se o principio de que as penas impostas
a,os c.andongueiros tal como as demais penas pri-
vativas de l iberdade, s. lo medidas de reeducagSo que
se cumprem no,s respectivos centros.

'lodo 
este regime foi ditado tendo em atengilo a

gravidade destes crimes e a necessidade de comba-
ter prontamentg e de maneir-a ef icaz a candonga,
desenco'rajando a criminal idade neste campo.

As populag6es denunciavam o candongueiro co'mo
sabotador da economia nacional e do abastecimento,

e o apare'lho judicial tinha de responder imedriata-
mente e com firmeza. Havia no entanto que garan-
t ir  que a resposta do aparelho judicial al6m de
pronta era uniforme em todo o Pais. Uma direct iva
do 

' fr ibunal 
Superior de Recurso assegurou esse

objectivo.

Este instrumento, garantiu que a esmagadora
maioria do5 processos da Ofensiva fossem de ime-
diato julgados. ComeEou por ser um f io condutor
da Ofensiva para se transformar num instrumento
de aceleragS.s da pr6pri,a Ofensiva. Isso sucedeu
porque a rdpida realizaglo do,s julgamentos e o
maior rigor no combate h cando,nga levou a uma
mais ampla part icipac6o popular. Para isso tambdm
contr ibuiu o facto de muitos do,s julgamentos terem
sido feito5 rio's prdprios locai5 onde os candonguei-
ros operavam.

A resposta f irme e em tempo oportuno, por parte
dos Tribunais Populares consti tuiu um estimulo que
elevando a niveis mais alto,s a adesSo popular desen-
vo,lveu ir  Ofensiva. Foi um eiemplo de legal idade

soc ia l i s t a ,  , .  .
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J.P, - A criagdo dos Tribunais Populares de
Bairro conL compet|nci,a, prdpria dos Tribunais Po-
pulares Distr i tais contr ibuira tambdm para o desen-
aolr imento da O fensiaa?

R. - Exactamente. O projecto cle criag6o, na
cidade do Grande Maputo, de Tribunais Populares
de Bairro, com a competdncia prdpria dos Tribunais
Populares Distr i tais 6 anterior h Ofensiva. O pro-
jecto inscreve-se na edif icagd.o da pirAmide do apa-
re lho jud ic ia l .  As vantagens s6o:  aumentando o
nrimero de Tribunais ganha-se rapidez na adminis-
t rag6o da Just iga ;  aprox ima-se o Tr ibunal  do loca l
onde a infracqdo foi cometida. Esses Tribunais s6o
compostos por  ju izes na sua maior ia  e le i tos .  Ju izes
ql le t0m a confianga da populaqdo, e conhecem a
real idade onde estd.o inseridos. Dai que estejam em
condig6es de apreender com profundidzrde as causas
que determinaram a infracgAo e f ixar, para o seu
auto,r,  as medidas necessdrias A sua transformagAo
com vista h sua reintegrac6o na sociedade.

Toca-se a conscidncia, dos infractores que e o
primeiro pressuposto para que se po,ssam transfor-
mar. E muitas vezes sd essa cri t ica 6 o suficiente
para que se cor r i jam.

Por outro lado quem parrt icipa no julgamento s6o
os habitantes dos Bairro,sr os mesmos que t iveram
urn papel muito activo na eleigAo dos Juizes. Dai
que esszr  par t ic ipaqSo no ju lgamento,  a16m de me-
lhor  habi l i ta r  o  Tr ibunal  a  dec id i r  bem,  se t raduz
tarnbdm num contro, le do, exercicio da legal idzrde.
Paralelarnente estabeleceu-se uma art iculagdo entre
os lrabitantes do bairro enquerdrados nas suas estru-
turas e a esquadra da pol icia instalada no Bairro.
Deste modo a populaEAo f ica com o controle clos
instrumentos de exercicio da legal idade no combate
a criminal idade e por conseguinte, tambem h can-
donga .

O facto de nAo terem entrado em funcionamento
os Tribunais criados levou a que a Ofensiva ndo se
desenvolvesse mais. Dado pordm o empenho que o
Tribunal Popular Provincial de Mapr-rto p6e na ins-
ta laqSo daqueles Tr ibunais ,  es tamos cer tos que bre-
vemente estardo a funcionar.

J.P. - A diyectiaa do Tribunal Superior de Re-
cu,rso, & que se ref eri .u hd pouc'o, cotttrariou alguma
lei?

R. - As infracgSes cont,ra a econornia, sobretudo
no que respeita 5. candonga, estr io previstas essen-
cialmente no decreto*lei qr zoq cle Abri l  de 196r.

Esse . decreto-lei do periodo co' lonial estabelece
ainda o t ipo, do processo judicial a usar que 6 o
processo de pol icia correccional. A direct i 'na substi-
tuiu esse t ipo de processo por outro mais simples
a se,r usado, co'tno' jd dissemo,s, t6o, somente quando
se registasss f lagrante del i to ou a confissdo acont-
panhada de outros elementos de prova.

Permit iu-se aos Tribunais receber directzrmente
o,s caso,s encaminhados atravds das estrutura5 po,l i -
ciais que tomanr conta da ocorrdncia.
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Pus6mos tamb6m, f im ao anacrdnico sistema que,
nos termos daquele decreto-lei,  obrigava a que todos
os processos viessem a Maputo para aqui primeiro
serem instruidos para depois voltarem h Provincia
onde f. inalmente eraffr julgados.

A direct iva rompeu com essa situagSo.
Al6m disso as infrac96es anti-economicas e contr,a

a s:rr- ide pribl ica deixaram de admit ir  l iberdade pro-
v isc i r ia .

Isto 6, deixou de ser possivel :rguarclzrr o 1'ulgamento
em l iberdade. As penas de prisdo apl icadas deixaram
de poder ser suspensas o,u substi tuidas por multa.
Fo i  a l terado o Cddigo de Processo Penal  e  o  Cddigo
Penal introduzindo-se maior r igor para as infra,c96es
deste t ipo co,m o intuito tambdm de desenc orajar a
crirninal idade neste campo. T,r,ata-se de um t ipo de
infracqire que rompe os circuitos de distr ibuigAo,
errc?,r€ce o custo de vida al imentando parasitas e
perturba ql lem vive honestamente do seu trabalho.
Dai a necessidade de enco,ntrar uma resposta rdpida
e f irme por parte do aparelho judicial.

' \s rnedi,das privativas de l iberdade sAo tambdm
meclidas de reeducaqdo. O facto portanto das penas
aplicadas, pelo cometimento destes crime,s, se cu-m-
prirem em Centros de Reeducag6o n5o consti tui
excepgiro. Signif ica t i io simplesmente que para estes
crinres se passa a seguir a regra geral.  E certo que
o candongueiro preferir ia certamente l ivrar-se pa-
gando uma mul ta ,  a inda que mais  e levada,  de modo
a po,d,er, logo a seguir continuar a infr ingir.  Mas,
cornc) se cl isse, o objectivo era desencorajar. E
consegui rurm-se resn l tados.

J.I ' .  -  Qual d entdo a l igdo que se pode t irar da
direct iua do Tribunal Superior d.e Recurso?

R. - n direct iva foi um instrumento da Justiqa
Popular. I iscangalhou os entraves gue, vindos do
periodo colonial,  se levantavAm ao desenvo,lvimento
da Ofensiva. Nesse contexto foi um instrumento
va l ioso.

Foi a apl icagdo do principio de desmante,lar as
velhas leis coloniais sen-rpre que entravern o desen-
voh ' imento da Iust iqa Popular .

Depois desta experidncia da Ofensiva contra a
candonga, estamos mais claros sobre como actuar,
como uszrr esta arma para simpli f icar o processo
pcnal. O aictual processo, penal, cuja forma mais
complexa d o designado processo da querela, mos-
tra-se' inadequado i .  presente fase de edif icagio da
Just iga Popuiar .

Para dar ideia da sua complexidade, do seu peso
burocrdtico,, basta dizer que desde que entra em
Tribunal at i  ao julgamento passa mais de ro vezes
pela Secretaraia. Trata-se de unr vaivdm, onde ao
laclo dos acto's essenciais existem outros que na
pr: i t ica nada acrescentam e sd sen'em para retardar
a marcha do processo.

Depois da primeira experidncia, penso que esta-
lnos aptos a clesferir novo golpe para romper com
os entraves que, vindos do periodo colonial,  ainda
nos b:lrram o, carninho. Haverd no entanto, gue
encontrar o equi l ibr is, entre a rapidez e a certeza
c seguranga, no quadro a gue nos referimos. n
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CONCLUSAO DA ENTREVISTA
COM ISAC MORARGY

Director do M. N. E. para os assuntos
peri6dicos e consulares

J.P.  -  Qual  d  a  pos iqSo da R.P.M em toda esta
questAo do Di re i to  do Mar?

I .M.  -  A R.P.M.  6  um pais  em desenvolv imento,
por conseguinte, membro do grupo dos 77. Quando
comeEdmos a part icipar nesta conferdncia pela pri-
rneira vez, endossamos todas as posig6es do Grupo
dos ZZ.

E bom notar que dado o cardcter multifacetado
desta confer6ncia, muitas vezes nos vemos confron-
tados com paises que tradicionalmente pertencem
ao mesmo g'rupo de interesse ou com paises com o
qual se perf i lha a mesma ideologia. E o caso,quando
se discute a questao da zoma econdmica exclusiva:
todos os paises costeiros com niveis de desenvolvi-
mento e sistemas politico's socias diferentes unem-se
para defender a sua soberania exclusiva sobre os
recursos daquela zona.

Assim, a Reptibl ica Popular de Mogambique como
pais com uma longa costa marit ima que atinge os

3.2oo km, perf i lha as posiE6es do grupo dos paises
coste i ros.

J.P. .-  Como se pode expl icar que esta Conferdn-
cia seja a mais longa na Hist6ria das Nag6es Uni-
das?

I.M. - A dimensdo dos problemas aqui discutidos
e os vdrios interesses em jogo, tornam delicadas as
discuss6es. Dada a importAncia desta Conferdncia
cuja convengAo, a ser aprovada, se pretende tenha
um cardcter universal procura-se um acordo por
via do co,nsenso em todas as quest6es. Se a
questSo fosse colocada em termos de votagdo, jA

teriamos uma convengS.o hA muito tempo, porque
os paises em desenvolvimento sAo a maioria. Mas isso
nl.o traria vantagem nenhuma ; a convengdo tem que
ser aceite por todos para ser o,bservada e respeitada.

O grande obstdculo que surgiu e que conduziu a
nAo conclusS.o da convengio em r98r, foi a at i tude
obstrucionista dos Estados Unidos da Am6rica ao
desvincularem-se do consenso alcangado em r98o.

E por esta raz\.o que a Conferdncia se encontra
novamente num impasse, na medida em que os
E.U.A.  pretendem reabr i r  todo o prob lema.

J.P. - O Senhor Director referiu na primeira
parte desta entrevista que estzl Conveng6o vai
contr ibuir para a instauragS.o da Nova Ordem Eco-
ndmica Internacional. Qual serd esse contr ibuto?

I.M. - Trata-se, de facto, de saber como poderd
a Nova Ordem para o,s oceanos, a ser inst i tuiua, sa-
tisfazer os requesitos das resolug6es e do programa
cle acgAo, bem como da Carta dos Direitos e Deveres
Econdmicos dos Estados adoptadas na 6. "  e  2 . "
sess6es extraordindrias da Assembleia Geral das
Nag6es Unidas para o Estabelecimento da Nova
Ordem Econ6mica Internacional.

A Convenq6o sobre o Direito do Mar deve:
- garantir o desenvolvimento dos paises sem li-

toral e dos palses insulares em desenvolvi-
mento.

- Assegurar a soberania permanente sobre os
recursos naturais e a cooperagio internacional.

- Garantir uma exploragS.o racional dos recursos
que podem contr ibuir para atenuar a crise mun-
dial de al imentaEdo.

- Promover o reforgo da integraqS.o econdmica
a nivel regional e subregional.

- Acelerar a elaboragSo e implementagdo de um
c6digo internacional de conduta para as corpo-
rag6es mult inacionais.

- (]21i16tir  a transferdncia de tecnologia;
- Garantir a part icipagS.o equitat iva dos paises

em desenvolvimento na capacidade de frans-
por te  mar i t imo mundia l ;

- Incrementar a participagS.o dos paises em de-
senvolvimento na tomada de dicis6es nos dr-
gSos financeiros e monetd,rios internacionais;

- Promover a definiqio de uma pol i t ica estrutu-
ral e a coordenagdo das actividades de todas as
organizag6es, instituiQdes e 6rg5os subsididrios
do sistema das NaE6es Unidas para a imple-
rnentagS.o do programa de acQeo da Nova

Ordem Econdmica Internacional.
Em conclusflo consideramos como grande contr i-

bu igao  pa ra  a  N .O .E . I . :
-  A inst i tuiEdo de uma Autoridade internacional

eue zelarA por uma melhor distr ibuiqSo dos
recursos, naturais, permit indo assim aos paises
em clesenvolvimento o acesso As matdrias pri-
mas necessdrias para a sua industrializaEs,o.

- A inst i tuigSo da Zona Econ6mica Exclusiva qtrs
permita aos Estados costeiros em desenvolvi-
mento o exercicio de jurisdigSo exclusiva sobre
os recursos naturais num espaQo de zoo milhas
nd"uticas.
O estabelecimento de uma compensaQso pelas
consequOncias perniciosas que resultarS.o da
exploragio dos fundos do mar.

E isto que. nos permits compreender ^ grande
relutAncia dos paises industr ial izados em encarar de
Animo leve esta revolugdo que se processa nos Ocea-
nos.

- J.P, - Para f.inalizarmos esta entrevista, gos-
tariamos de perguntar que perspectivas se vislumbram
para o futuro da Confer6ncia?

I.M. - Quem criou a situaqdo de impasse nesta
Co'nfer6ncia foi a delegagdo, norte-americana ao pre-
tender reabrir todas as quest6es jd negociadas.

Durante a segunda parte da X sessSo realizada
em Geneve em r98o, o Grupo dos ZZ mostrou-se
coeso rejeitando a pretensSo. americana.

Estzt prevista a rjltima sessAo para Margo de r98z
em Nova York.

Nota da RedacAflo

No,dia 3 de N,Iaio f indo, foi adoptada pelas Nag6es
Unidas a ConvenqSo sobre o Direito do Mar que
serd. assinada em Dezembro deste ano,

(Entreaista diri.gi"dn por GITA HONWANA ) n
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USOS E COSTU]FIES TDOS BANTOS

2.o - Casos de processo civi l

N5"o af irmo que os Tongas conheqam 3 diferenga
exacta entre os casos d,e processo civi l  e os casos
de processo penal, pois um s6 tr ibunal julga uns e
outros e todos 6s czSo's s6o designados pela mesma
designagii.o, nzil'andjo.

Se alguma dist ingiro exist isse, seria antes entre

casos privados e casos of iciais. Os casos prhtados

sdo os que s6o regulados directamente pelas duas

partes a que dizem respeito, sem 'a intervengSo do

chefe. Os casos of iciais s6o, aquele's em que a ques-

t iro (mhtca ) foi lcvada ,r capital.  Os chefes cie

aldeia, jd o dissemo,s, pro'curam eles mesmos regular

as desavenqas.  Se o conseguem, tanto melhor ,  a

multa 6 reduzid a ao minimo ; se r '5.o ao tr ibunal, 6

duplicada, destinando-se ao chefe metade do seu

r-a lor .

Noventa por cento dos casos de processo civi l

relacionam-se com o lobolo. 56o, po'r vezes, extre-

mamente complicados.

Os cosos de diaorcio s6o tambdm frequentes.

Quando uma mulher deixa definit ivamente o domi-

ci l io conjugal, os seus pais t€m de resti tuir o dinheiro

d.o Lobolo. O chefe Mubvdcha, conhecido Pela sua

an'areza, costumava prender o marido, se era cul-

pado, e, obrigando-o a pag'ar 25 l ibras, entregava

15 aos pais da mulher e guardava ro para si.

r \parecem tamb6m quest6es sobre, o gado. Os casos

de anulagdo de vendas estSo previstos e se se com-

pra um boi e ele morre com uma doenga de que

ss n6o dbu nota no acto' da compra mas que exist ia

jA ao tempo, reconhece-se o direito de exigir outro
animal em lugar daquele, apresentando-se a pele

do boi morto s umz enxada pela carne que foi con-

sumida. Se o vendedor nAo atende a reclamagSo,

a queixa 6 apresentada ao chefe. Este chama o

recalcitrante e diz- lhe: <Este homem ndo procedeu

justamente trazendo uma enxada na pele? Dd-lhe

out ro ,  bo i r .

Quando as cabras causam estragos nos campos

de algudm, n6o hd. multa a pagar. Pagattr os pas-

tores, que sao zurzidos, e a quest6o f ica l iquidada.

Mas se o pai dos garotos toma o part ido deles e

os protcge, 6 levado ao tr ibunai do chefe e condenado

a pagar 5 l ibras ou a entregar duas ou tr€s cabras,

como indemnizagS.o.
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Os Tongas que tdm apenas algumas cabegas de
gado costumam confid-las aos vizinhos que possuem
grandes rebanhos, poupando-se ao trabalho de
arranjar pastores. Um certo nrimero de regras fazem
lei nesta matdria. Se o dono duma vaca, dum porco
ou duma cabra entrega dinheiro ao dono do rebanho
grande, os vitelos, os po,rcos e cabritos que venharn
a nascer s6o sua pertenga. Mas se nada pagara, o
dono do rebanho tem o direito de escolher um porco
da primeira ninhada, ou guardar o terceiro o,u quarto
vitelo ou cabrito de entre os que hajam nascido. Se
de gal inhas se trata, um dos pintainhos pertence
ao que t iver cuidado delas. Quando o proprietdrio
esquece a recompensa devida, hd e.m geral barulho

(l>ortg' i i t ) .  Ao ir  buscar o gado o dono do rebanho
guarda uma cabega para si,  e se surg'e a disputa,
os dois vdo l  palhota do chefe, se a questSo foi de
irnportAncia, isto 6, se o animal em questSo €, po,r
exernplo, um boi.

Se sucede morrrer um boi no rebanho dum outro

homem, o, dono deste informa o proprietdrio para ele
vir buscar a carne. Vivendo muito longe, o boi €

comido ne lugar, e s6 a pele d enviada ao proprie-
tdrio. Nos casos €m que o dono do rebanho inventa

^ histdria do animal, e se veri f ica que e' le p6s
simplesmente num outro reb'anho, enviando uma pele

qualquer ao proprietd.r io para o enganar, o caso 6

considerado como um roubo e julgado como tal.
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.3.o - Casos de processo perui l

Ad.u\tdrio. - Os tribunais punem o adultdrio muito
severramenter sempre que a mulher e casada. A
multa 6 do valor de um lobolo inteiro. Entre os
Ncunas, se o acusado nega a f.alta quando interro-
gado em segredo, consultam-se o,s ossos ou o, curan-
deiro especial izado na <adivinhagdo do artmissa>>
(Sexta par te) .  Os que s6o cons iderados cu lpados
t6m de pagar uma multa suplementar de dois
b o i s  ( r ) .

Quando a mulher seduzida 6 uma rapariga so,l teira,
o caso n5.o 6 considerado de gravidade. N6o resul--
tam dai abo,rrecimentos, uma vez que ela n6o estd
grdvida. Nesta hipdtese, o sedutor pode dizer: Ndji
d l i lC cu d i t :  <Mate i  para comer) ) ,  is to  6 :  Estou
pronto a lobolor a rapariga. Se a rapariga ndo
consente, 6' homem fica livre. Mas se o homem n5.o
quer casa,r com a rapariga pagando um lobolo in-
teiro, quando a rapariga e os pais dela desejam
que ele o faqa, a indemnizaql.o vai ate 3o libras e
um boi. Os pais dele sio presos e forgados a pagar,
sendo responsdveis por ele.

Qztestdes que acabam ern pancada - O homem
ferido corre h praqa pfbl ica a mostrar os ferimentos-
Os agressores t6m de pagar uma multa de 8 l ibras,
trds para o chefe s cinco para a vit ima, o,u dois
bois, um para o chefe e outro para o queixoso-

Homicidio. - E feita dist ingAo entre o homicidio
invo,luntzlr io, que d um acidente (mhango), e o
assassinio premeditado.

No caso de homic[.dio involuntd,rio, o nosso, narra-
dor descre\re o processo como segue:-Se tu mataste
um homem por acidente, numa cagada por exemplo,
procuras arrumar a questS.o directamente com os
pais do morto, se sois bons amigos: o,s teus pais
d6o-1he uma f i lha. Tu ndo ousards oferecer a tua
prdpria f i lha, pois poderiam recusi i- la por isso poder
ferir  os seus sentimentos. Eles faze-na acompanhar
de dez enxadas e um boi e, entregando-as, dizem:
uAqui estd a gordura para untar a nossa f i lhau.
A ideia que estd na basp deste costume ndo e a
de que uma pessoa humana 6. a co,mpensaQso natural
que se deve oferecer por uma outra pessoa humana,
mas a de que se dd I  fami l ia  c l iminu ida o meio
de recuperar a sua perda. Com efeito, logo que a
rapariga dd um filho aos pais do morto,, e1a 6 livre.
Se desejam conserva-la como mulher, devem pagar
o seu lobolo, Viguet expl ica isto com o velho ditado
indigena: N'uombdcazi d, i i  hambi. nandjo: Uma vaca
que teve um f i iho n6o paga uma divida, d o vitelo
que a paga. E acrescenta que as dez enxadas leva-
das com a rapariga pagam as costelas do homem
mo,rto, (or Tongas cr'6em que o corpo humano sd
tem dez coste, las). Os casos de homicidio involun-
tdrio ndo s6o levado,s ao chefe. A lei d bem corlhecida
e ningudm procurard" fugir alo seu dever. Se o homi-
cida nd.o estava em boas re, laE6es com o defunto,

:B
( t )  A  t r ibo  v iz inha dos  Chopes de ixa  ao  mar ido  a  l iqu ida l

96o da questSo. Outrora matava o homem additero. Em qual_
quer hip6tese, por6m, os caso_s de rdultdrio nio sio nunca
levados perante  o  chefe .

o ca,so entd.o d diferente, e tem que ser discutido
perante ele. Se o homicidio e ztoluntdrio, 6 punido
com a morte. Era essa a pena quando os indigenas
tinham ainda o poder de condenar 5 morte. Agora,
a multa consiste tambdm na entrega duma mulher.
Mzrs nd"o 6, a famiia do morto que toma a rapariga,
por causa do ddio que existe e do,temor de ser o,bri-
gada a lobolar pessoa de famil ia do homicida. Aquela
6 vendida pelo,s parentes e o dinheiro 6 entregue
ao queixoso.

Entre os Rongas, quando um parente prdximo do
mo'rto se quer vingar matando o assassino, os seus
impedem-no para poderem apresentar a questSo ao
chefe. A multa pode ser ent5.o levada at|  z5 l ibras,
mas a ideia 6 ajudar a familia enlutada a adquirir
urna nova mulher e, por meio dela, novos membro,s.

Quanto ao' assassino, oJham-no, com desddm, e toda
a co,munidacle corne, b. parte, uma semana inteira.
Estd. desonrado e, no tempo do bucanhe, 6. obrigado
a tomar o remddio do miluru com os guerreiros
que mataram inimigos: mas n6o o f.az jactando-se

do feito com orgulho. Acusam-no,, dizendo-lhe:
uOlha i  o  assass ino, r .

O costume selvagem que to,rna num dever dos
pais de um homem morto vingar a morte dele, ndo
importa a que preQo e por que meios, nd.o existe
entre a gente tonga.

Pode dizer-se at6, com relagSo tr punigdo do assas-
sino, que atingiram um estado completamente civi-
l izado de processo juridico. Est5o, mais adiantados
que muitas outras tr ibos. O mesmo jd se nd.o pode
dizer no que respeita a feit igaria.

Feitigaria. - Aos olhos dos Tongas a, feit'igaria
d o maior cr ime que um homem pode cometer. Equi-
vale a um assassinio, 6 pior ainda que um homicidio,
porque urna noc-5o confusa de antropofagia se junta
a simples acusagSo de matar. Um feit iceiro mata os
seres humanos para thes comer a, carne'.  Estudare-
mos mais adiante as concepg6es relat ivas A feit igaria
sob o ponto de vista psico,ldgico (Sexta parte). Aqui
sd a mencionamos para dizer que 6 um crime afecto
aos tr ibunais. E como este orime d muito especial,
cometido durante a noite, em grande segredo, e, na
maior parte dos casos, inconscientemente, a just iga
banta serve-se de dois ou trds mdtodos mdgicos, no
objectivo de o descobrir.  Estes mdtodos de' inwesti-
gagd,o, abandonados h6 muito tempo pelas nag6es
civi l izadas, s6o os seguintes:

r.o Adiainhagd,o pelos ossos. - A Do,SSz tr ibo em-
preg a, para este efeito, astrdlagos de cabras, de
anti lopes, etc.,  e conchas, de que se dd. noticia em
capitulo especial.  Quando por eles se obteve a rndi-
cagd.o (cu bd) do feit iceiro (noi i)  que matou esta
ou aquela pessoa, consultam-nos de no,vo e se co,n-
firmam o veredicto, os pais do morto vdo levar a
queixa ao chefe. A acusag6o torna-se of icial e o,caso
estd agora nas md"os do tr ibunal.

2.o O chefe manda o queixoso ao mdgico, que
procede h" adiz:inhacCio, interrogando-o, apds ter-se
postb a si mesmo em estado de 6xtase (aumissa).

3.u Se o acusado 6 indicado segunda \rez, e se
neg'a o crime, elg pode pedir que seja submetido 5
prova clas solani lceas chamada mondjo. Se o remddio

t7



o intoxica, a sua f.alta d confirmada pela terceira
vez e o tribunal condena-o. A puniqdo (buloii) 6, a
morte, quer por enforcamento, quer por empalagdo,
quer ainda por afogament6 num rio, se o feiticeiro

costumava mandar crocodilos matarem as suas viti-
mas. Em nossos dias, os chefes n6o se atrevem jd

a condenar 5 morte as pessoas suspeitas de feiti-

garia. Desde que os Rongas estSo sob a jurisdiqdo

dos Branco,s, a pena de morte n6o 6 autorizada. Sob
o reinado do, Gungunhana, as execuQ6es foram fre-

quentes e quando um chefe tinha condenado um
homem a morte, co,ntentam-se em fazer um sinal a
um dos seus carrascos, gue seguia o infortunado

quando est,e ia para o mato,, talvez completamente
ignorante da sua sorte, e lhe aplicava pelas costas
um golpe fulminante com um cacete ou uma az*-

gaia, que o matava. Os chefes dos nossos, dias
expulsam do pais os feiticeiros ou feiticeiras, acom-
panhando-os ate I respectiva fronteira, ou, ent6o,

aplicam-lhes multas pesadissimas, de que guardam
uma metade. Contudo ainda hd individuos que se
vingam da morte dum parente matando o assassino

presumido. Semelhantes casos n6o sdo raros e os
tribunais de Pret6ria e de Joanesburgo estSo' fre-
quentemente ocupados com eles.

Qual € o dever dos tr ibunais de just iga do povo
civi l izado em semelhantes casos? Os juizes europeus
condenam geralmente h morte o assassino dum no'ii.
Ouvi falar dum caso em que um induna que tinha en-
forcado um noii, devidamente condenado pelo tribunal
indigena, fora considerado, como criminoso e
julgado com tal. Isto aco,nteceu ao flo,sSo, amigo
Manqhelo, uffi dos pilares da tribo ncuna, o general
do seu exdrcito. Escapou A morte gragas a petig6es
enviadas As autoridades bures pelos Brancos e Ne-
gros, creio gue em 1888.

Os juizes europeus ter6o de aplicar a pena capital
em semelhantes casos? E discutivel. E em todo caso
err6neo, co'mparar o acto daquele homem, que 6, a
seus olhos, um acto de just iga, a um homicidio
vulgar e puni 1o como um assassino. Ele prat icou

o que cria justo, na medida dos seus conhecimentos.
O marido de uma mulher enfeitigada que mata o
pretenso assassino de sua mulher 6 mais condenAvel,
pois o seu acto n6o foi sancionado pela autoridade
dum tr ibunal indigena. Apesar de tudo, nenhum
destes actos merece a morte.

Reconhego plenamente que as decis6es deste g€-
nero, tomadas pelos tribunais indigenas, devem ser
anulad'as. Um chefe que aceita acusagdes de feiti-
qaria devia ser punido, sobretudo se lhe explicarem
claramente que o governo dos Brancos nd.o auto,riza
o julgamento de semelhantes casos por eles, pr6prios.
Pouco a pouco os indigenas compreend6-lo-6o e as
superstigOes de feitiqaris desaparecerdo. Mas seja-
mos pacientes e recordemo-nos que os nossos ante-
passados de hA 3oo anos f.izeram exactamente a
mesma coisa e que queimaram centenas de pretensos
feiticeiros depois de os te,rem submetido a medonhas
torturas.

l8

Tentei sugerir um artigo publicado no, relat6rio
de 19o6 da Associagilo Sul-Africana para o Avango
das Ci6ncias, certos meio,s de combater os efeitos

da superst igdo do buloi i .  Segundo esse art igo, o
Departamento dos Neg6cios Indigena5 poderia dar
as seguintes instruq6es aos seus subordinados, os
chefes indigenas.

r.o O crime de buloii n6o 6 reconhecido, no direito
pena l ;

2.o E interdito ao chefes indigenas julgarem casos

dessa natureza;

3.o Deve-se repreender o queixoso como pertur-

bador  da paz do pa is ;

4.o O adivinho ou rnungonur' (mdgico) que pre-

tende ter revelado um feiticeiro deve ser
multado por usar da sua autori'd,ade para iludir
pessoas e excitar o, 6dio entre elas;

5.o Nenhum testemunho baseado na consulta dos

o,ssos pode ser aceite.

Se estas instrug6es fossem estritamente impostas,

p6r-se-iam fim com o tempo ao flagelo da feitigaria,

contra o qual lutam o ensino cristdo e o progresso

da civi l izagS.o.

Insultos, - Cu rucana o'u cu ruqudtilnna, insultar-
-se reciprocamente, d facto que se dd com frequ€ncia
entre os Tongas, mas que n6o d:i lugar a nenhuma

acqdo judicidria, se a ofensa nd.o 6 acompanhada de
vias de facto e de ferimentos ( ') .

Hd todavia actos injuriosos que sdo co'nsid'erados

como crimes. Se se p6e sangue humano, sal iva ou

excremento,q rIUm pau e se mete este na boca duma

crianqa, por exemptro, este acto 6 considerado co,mo

um sdrio insulto que deve ser julgado pelo tribunal.

Todo aquele que comete um acto, semelhante tem de
pagar uma muita que corresponde a um lobolo

inteiro. Conheci. o caso de uma mulher que t inha

dado a uma crianga uma borboleta a comer e que,

com isso, irr i tou imenso os pais do pequeno. A
mulher negou o facto. Mas eles disseram-lhe: uCo'n-

fessa a tua f.alta e paga uma multa de 5 xelins,,.

Como ela recusasse, oferecendo-se at6, a submeter-se

a beber o filtro do ntondjo, acrescentaram. uSe

insistes, tens de pagar ro libras>. Tendo persistido

e tendo sido intoxicada pela prova, pagou 4o libras,
20 para a crianga e 20 para o chefe.

Apontar a algudm com o dedo indicador d tambdm

um insulto g'rave que pode ter consequOncias judi-

cid.rias, pois 6 um acto em estreita relaqdo com o

buloi i .
(continua,)

(2) O insulto que com mais frequdncia as mulheres at iram

tr ccra umas das outras € netlhan'uaco (ronga) ou nhan'uaco

(ncuna) que signif icam, provavelmente, ((as partes genitais da

tua mderr. E certo que ele as leva a vias de facto, quando pro'

nunciado. Empregam-na tambdm ao prestar juramento. Os

homens prestam juramento pronunciando o nome do seu chefe.
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ilBISPBADEilCIA'
T R I B U N A L  P O P U L A R  P R O V I N C I A L

D E  I N H A M B A N E

strN{ARIO 
'  " ' . '

Justifica=se o uso da laculdade de atenuagio ex=
traordinir ia da pena, prevista no art.o 94.o n. '  I  do
C6rligo Penal em vigor - apesar da agravante
especial do art.  398." n.o I (ser o criminoso ascen=
dente da ofendida) - quando se di como provado
que o r6u 6 delinquente primirio, confessou o crime
e o seu m6bil  e a$iu movido por crengas obscuran-
tistas. :

Acorclarn, enr conferOncia, os juizes,clo Tribunal
Popular  Prov inc ia l  de Inhambane:

O Agcnte do I ' I inist6rio Pribl ico junto deste Tri-
bunal  . i tcuszr  enr  processo,  de quere ld  o  r€u F. . . .
casado, componOs, dc tr intzt e oito anos de idade,

I)e irzrr er cometido um crirne previsto e punido
pelas cl isposic6es combin:1das dos art igos 394.o e

398. '  n . "  r  do Oodigo Pdnal ,  com atenuante 23."
(crenca nrr sr"rpcrst igiro ) do art igo 39.o, todos do
r-nesn' lo diplonra legat,

Porquanto:

No ano clc 1972, quando o rdu se encontrav'a em
Ilcla-Visf i l  -  M:rtutuine trzrbahando por conta pr6-
pria no neg6cio de carvAo, enfrentava sdrias dif i -
culdzrdes para singrar na Eua actividade porque a
cl ienteltr the era rara, para o que foi aconselhado
a consultar um curandeiro qLle lhe receitou manter
relag6es sexuais com uma das f i lhas, ao mesmo
tempo que the administr.ava alguns medicamentos;
l 'oi  especialnrente adver.t ido de que devia observar

- todas as prescri<;6es dadas porque se nl lo o f izesse .
cbr r ier  ser io  per iuo ;

O rdu n io  curnpr i r - r  pontua lmente,  po is  desde r9Z2
ate I  c l i r t r r  t inhu re lu t inc ia  er r  manter  cdpula  com
uma das sLras l  i lhas,  l1 ' l i rs  c luando sent iu  s in tornas
de unr:r possfYcl t ioen'*^zt, recorreLt a unl curandeirO
clue lhc  d issc ser  a l - rso l r , r tamcnte ind ispens6vel  o  cum-
pr imento c ie  t r - rdo quc lhc  fora  ind icerc lo  no long inquo
: rno de mi l  nor -ccentos c  setentar  e  do is  sob pena de.
l r lo r te  '  :  :

Foi cntiro clue resolr 'eu mirnter relaq6es de sexo
corn a sua f i lha menor cle doze anos, desflorando-a.

Apesar de l t  rnulher lhe ter chamado a atenqdo
sobre a sua abominzivel conduta, continuou a manter
cripula conipleta com a f i lha, facto que deu origem
a des in tc l ig6nc ias no se io  do lar .

l)esignardo o dia de ho' je para julgan-rento a ele
se procecleu com inteira observAncia das formalida-
des legais, conforme consta da respectiva agta.

O rdu defende-se nos termos da contestaq6o es- .

cr i t21 :rpresentada pelo senhor defensor of icioso, em
ar-rdidncia, na qual oferecendo o mdrito da causa,
pede jus t iq :a .

Apds o despacho de pronrincia n6o surgiram nul i-
dades, excepg6es ou questdes preludiciais que obstem
ao conhecimento do merito da causa, sendo portanto
o processo vdl ido e o Tribunal competente.

TUDO V ISTO
.  

C U M P R E  A P E C I A R  E  D I C I D I R

. Acordam em conferdncia os Juizes deste Tribunal -
em dar  comoprovado que o r€u F. . . ,  com os demais
sinais nos auto's, em data que n6o se pode precisar,
rro, circulo Majoote, local idade de Nhapadiane, Dis-
tr i to de Inhurrime, manteve por diversas vezes
relraq:6es sexuais com a sua f i lha, menor, de onze
anos c le  idade (doc.  f ls .  ' lo )  a  qual  desf lorou ( r ' ide
do,curnento de f ls .  8) .

O rd.u agiu dessa forma porque no ano de rg7z,
quando se encontrava no distr i to die Matutuine,
Bela-Vista, trabalhando como carvoeiro, t inha g'ran-
des dificuldades para singra'r na sua actividade
dada u pouca ou nenhuma clientela que possuia.
Iinr conversa com os demais e experimentado,s no
n-eg6cio, teve conhecimento eu€ €r,o preciso consul-

- tar um curandeiro dla drea pois ele estaria em con-
diB6es de ajudd-lo. O rCu, desejoso de obter lucros
rlo seu trabalho, foi ao dito curandeiro e este ap6s
a,.inedicaq6o, aconselhou-o a entregar logo ap6s a
pi imeira venda, oitocentos meticais. O rdu, depois

. de negdcio que lhe foi favordvel dessa rez - assim
intendera ele - foi entregar ao curandeiro os

. i  oi tbcentos meticais. Nesse <l ia o curandeiro deu os
' r l l t imos conselhos, as r i l t imas recomendag6es. Foi

enti to que lhe disse que devia manter relag6es de

,se-xo coln uma f i lha, c:rso contr i tr io tudo ruir ia e a
v ida c le le  estar iu  em grande per igo.

O reu, apds esta prescrigAo, entrou em desacordo
com c) curzrndeiro pois nf,o estzrva disposto a come-
ter tamanha barbaridade. N{anter relaE6es com a
l ' i lha, era para ele, naquele tempo, uff i  facto huma-
nanrente deplorr ivel.  Assim ndo aceitou a r i l t ima
inedicaq'Ao, e pediu ao curandeiro que desfizesse o

'. t i 'atanrento, pois preferia antes a misdria que a r i-
i  r lueza aclvinda de tamanha barbaridade.

O;  curandei ro ,  ap6s t remenda d iscussAo,  d isse
(lue naclu podia fazer, apenas ele deveria seguir
todas : ls prescric6es, caso n6o f izesse corr ia s6rio

.  pcr igo.
O reu, ap<is umzr vida ingldria em Matutuine, re-

'  gressou . ir  terra da sua natural idade, onde f icou atd
ir ciatm da sua detengAo, sem cumprir as orientaqdes
dadas pelo curandeiro, pois tinha relutAncia em

.,manter relag6es de sexo com a sua pr6pria filha.
: O rdu t inha sempre em mente aquelas recomenda-
:q6es clo curandeiro, demonstrava-se - pois ainda
'nAo t inha cumprido a prescriES.o. Apds nove anos
.dumzr vida t i tubeante, f icou doente nos principios
deste ano e apesar de vdrias consultas e muitos
iratamentos n5.o se restabelecia devidamente I e,
durante a doenga sonhou, por duas vezes, corn
o famoso curandeiro a proferir as derradeiras ins-
trur;6es tlo riltimo encontro, (se nao fizeres o que te

'digo, 
correrds s6rios perigosl deverC5 manter rela-

96es de sexo com uma das tuas f i lhasr.
Esse sonho repetido persuadiu o rdu, mais do que

nunca, que t inha a vida pericl i tante, caso' nd.o rnan-
. t ivesse relaq6es de sexo com a f i lha, e a doenga era

devida ao incumprimento das dlt imas recomenda-
c6es,  ass im pensou.

O rdu, apesar de tanta relutAncia, pois o acto 6
bastante deplord,vel socialmente, numa noite do m6s
de l\{arqo passado foi ao qua,rto onde dormia sua
filha, despiu-a totalmente e manteve com ela a forga
relaE6es de sexo,. A filha, como sentisse dores, come-
gou a chorar. A mire, preocupada pelo choro da
crianga, foi ao quarts e surpreendeu o maridol ora
r6u, a manter cdpula ilicita com a filha. Passados
alguns dias, encontrando-se a mulher na machamba,
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o r id repetiu a ptocza, as:sim fez vdrias vezes, pois
t inha que p6r o (semen> €rrr tr6s lencinhos diferen-
tes. O r6u mantinha cdpula i l ic i ta e completa.

A ofendida 6 f i lha legit ima do rdu, t inha na altura
onze anos de idade (doc.  f ls .  30)  e  fo i  o  pr6pr io
pa i ,  o ra  rdu ,  quem a  des f l o rou  ( f l s .  8 ) .

O rdu d del inquente primilr io, confessa o crime
e mostra-se bastante arrependido. I i  um individuo
que sofre de grandes inf ludnci:rs das crenqas obscu-
rant is tas.  Gozava de boa reputag6o no seu meio
soc ia l .

Cometeu pois o reu um crime de violag6o de me-
nor de doze anos p. e p. pelos art igos 394.o e 398.o
n.n r  ambos do Cddigo penal .

A responsabil iclade clo rdu 6 atenuada pelas cir-
cunstAnc ias r .u  (bonr  compor tamento anter ior  mor-
rnente pela ausincia de antecedentes criminais), 9. '
(conf issSo do cr ime e o  seu mdbi l )  e  23. "  (ag iu
movido por  crenqas obscurant is tas)  do ar t igo 39.o
do Cddigo Penal.

\ralorando os factos e o demais exposto, parece-
-nos legit inro f i tzcr uso, cla rrtenuaqAo extrao,rdindri l l
prescri ta no art igo !)+ n.o r do C6digo Penal, aten-
tas as circunsti .ncizts atenuzrntes apontadas, seu
valor e nf imero. I)elzt usanclo em nome da Repirbl ica
Popular  de l {ogambic lue,  cs te  Tr ibunal  condena o
r iu  F. . . ,  dev ic l rments  ident i f icado nos autos,  como
arutor do refericlo crime p. e p. pelos art igos 39+."
e  398.o n .o  r  c lo  Cddigo Penal ,  na pena de c inco
anos de pr isSo mzr ior ,  qu i t t ro  meses de mul ta  I  taxa
didr ia  de c inquentzr  rnet ica is ,  cu l  c luat rocentos nret i -
ca is  de imposto de jus t iq : r r  e  qr - t inhentos n- re t ica is  c le
cmolumentos.

T R I B U N A L  P O P U L A R  D O  1 6 . O  B A I R R O
C O M U N A L  D A  C I D A D E  D A  B E I R A

Julgamento do d ia  16 de A$osto de 1981.

SUX,IARIO - Como o Tribunal Popular de Base
julga os curandeiros e combate o obscurantismo e
a superst igf lo segundo os principios que presidem
a construgdo do social ismo.

Ofendida -  I \NIF ' \  . \ l lDUL. \  t rEI { \ I INO
^Arguido -  FR, \NCISCO (1. \NHA l [ . \ ' f l f  SSE

SENTI iNq) . \

troi julgaclo c pnnit lo nos terrnos cla I-ei Crgamza

9^:io Jucl icizir ia urn eletncnto quc t inha corto prof issAo
curancleiro, uln:r puniqiro nr: ixi tna cle 30 dias cle
prestaqAo de servigo ?ro po\.o e ' loo NIT de multa acr
' l r ibunal. ' f rata-sc 

do Rdu acinra jzi  identi f icado, se-
gundo as declarag6es que foram apuradas na audi6n-
cia de julgamento pela ofcnti i r l :r  jd referida, cle que
um dia nio identi f icado, apareceu o curandeiro, como
d meu v iz inho d isse-me o seguin te :  Que o seL l  mar ido
encontra-se internaclo h: i  rrais t le ' t  rneses por mottvo
cle doenga, e ainda acrescentou de que hzt-de ser
muito dif ici l  a sua szricla e o seu tratamento, porque
ele tem (mvucua)), quernclo o rnddico aparecer na
Ilnfermaria, logo o espir i to imunclo 'r 'ai  a seu diante

c jd n6o 6 parecicla como gente e logo o doente d
esquecido, depois obrigou-n're pafJar uma importAncizi
r le  4 .ooo MT,  3  panelas,  um{r  nrAnta,  um galo  para
cerim6nia, porque (mvucLlA)) gosta de chupar sanl lue,
tudo o que me t inha pedido organizei,  logo
comeqou a fazer o trabalho clcle, primeiro preparou
pir ipir i  e p6s numa clas panelas, chamou-me e com
os meus 3 f i lhos e  os 4  netos,  d isse-nos que inc l inasse
ao pe{ daquela panela, logo cobriu-nos com aquela

rl tanta, e ordenou para que nio abandondssemos
naquela paneia, depois de termos cumprido, ele
rl issc rtssim, que agora 6 que vou jzi  comegar o tra-
bal l io, chamou-nos atenqdo, para que ndo abrisse
: r  nr i rn tu  er t i  o  f im de tod: r  cer im6nia.  Enquanto rs to
rur ' l  t los netos abriu urn poucochinho a manta, ele
r. iu lcvar aquclc dinheiro e rneteu-se na algibeira, e
pegou numzr agulha furou na fantanela do galo, e o

q.rt lo comeqou .r fazer barulho, logo o curandeiro zL
gr i t i r r  d izenc lo :  r 'a i  e le ,  jz i  va i  (mvl lcua)>,  jd  estou nr
t 'spulsi i- lo, no f inr c:rrrcgou aquela panela com o
glLlo j t i  era nrorto, levou a direc96o da sua casa.
l)epois de meia lrora cle tempo voltou encontrou-nos
toclos intoxicaclos com o pir ipir i  clue ele t inha sido
rrrct iclo 11a 1t:rnela, pro\rocou-nos cefaleia, e muitas
lr ir l r imas, rec--onrendou t irar a ntanta. Depois disso
os Ju izcs in ten 'en ientes conr , idarz tm o de l inquentc

1;ur:r entr-a.r no b:rnco dos rdus, que ele foi interro-
g:rclo: Primeiro pedirarl  a sua profissS.o, ele dissc
que er:r curanclciro que ing'ressou em Chibabava, a
r luruc i ro  c lo  curso era c le  2  anos,  sd apenas o Ins t i tu to
nito lhe deu Diplt)nt ir  na :r l turer do f irn do curso, e os

. [Lr izcs qu iserunr  sa i ler  o  cr i t6r io  das suas consul -
t : ls .  I ) isse ass i rn  ( lue fago consul tas  a  qualquer
c lL le  neccss i tar ,  cobrando roo,oo N{- f  e  fo i  per -
g 'untuc lo  pe los Ju izes se t in l ta  senhas para dar  os
st 'us clocr-rtcs, c cle cl isse r l l re n5o, aleganclo que niro
Iur r i : r  necess ic l ; r t lc  r le  c lar  as senhas porque tuc lo  is tcr

e crr[re:r lnrente, col]ro jr i  sabenr Srs. Juizes. Logcr
t lepo is  que ve io  a  conf i rnrer r  nos autos de matdr ia ,
: rce i t l rn< lo  tu< lo  c l  que fcz .  Depois  das in ter ro . facdes
i los J uizes o l i6u cl isse cle que nio 6 nenhuma novi-
( lur ( lc  pr r ru  um c i r lac l io  mocarnb icano,  a t6  os Senhores

Ju izes zr lguns jd  passaram por  este  czrminho;  desta
forrna lgrervou mlis :r si tuaErio. Em audidncia de jul-
13lrmento, o l l6u per:rnts cste 

' I . ' r ibunal, 
e durante as

r l iscuss6es c los Ju izes p : r ra  apurar  verc ladei ramente
os :rctos, o Ri:u nAo responcleu conforme a confirmar
p l r rc ia lnrente f : tc tos.

Llc l 'oi  consiclcr:rr lo c<-r ir-ro um autdntico criminoso,
r l t 'stc n-rot lo o Rtlu ter-e 5 circtrnstAncias agravAntes,
t i i ! -o 5 cr-rr-nulos . '  i )csenvolvendo aincla a acgAcr
r r r : ig ic : r  pcrantc  ao povo,  ug indo ass im cont rar iou
a l . t- i  cla. Cor-rst i tuiqiro da R. P. M. no t i tulo I
c lo  seu : r r t igo 15,  que d iz  que a R.  P.  M.  t rava
unr combate en6rgico contra o obscurantismo. - 2.o
L.obrlrnclr cle cluotlrs lr :r  sLla consulta em forrna i legal,

I ) i r ra  o  seL l  uso pcssoal  tambdm t ransgred iu  o  ar r igo
16."  r la ,  mesrna,  quc d iz  que zr  R.P.N' I .  organiza um
sis tenr : r  r le r  sa/ rc le  quc bcnef ic ia  todos.  -  i .o  Quotas
e levat las ,  r lum:r  form:r  especula t i l -s .  -_  4 .o  In j i l r ias
. ros Ju izeq.  -  ; .u  . \br :so de conf iz rnqa.

Conclusio: O R6u teve comportamento negativo,
r\o l ter ioclo cle apreciagAo, e ainda foi descoberta
pclos Juizes uma clroga eln baixo da l ingua, que
tinha como funqAo de i ludir os Juizes, para n6o ser
achaclo em causa e de imediato ser absolvido. Assim
o 

' fr ibunal 
Popular clo Bairro r6.o, por unanimidade

rlos Juizes, e enl nome rla I{epfibl ica Popular de
^Vogambique o R6u estd previsto e punido nos ternlos
cl:r l -ei Organizaqao Jucl icidria rzl78 do art igo 38.u
n.u 2  nas a l ineas c) ,  d)  e  e)  :  a l inea c)  3o d ias pres-
tzrgiro de servigo r lo povo; al inea d) uma multa ao
'fr ibunal 

no valor de 3oo,oo IVIT e al lnea e) Indenrni-
z,acAo de prejuizos causacios pelo infractor no valor
r le 4.ooo,oo MT e mais r.3oo,oo MT a raz6.o d" 3
panelas que o nlesnto inf 'ractor apoderou para o seu
uso pessoal .
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