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Inteligência Artificial e Direito 
 

RESUMO 

  O presente artigo visa começar uma 

discussão jurídica a respeito da 

evolução da inteligência artificial, 

sendo cada vez mais rápida, tornando-

se numa superinteligência artificial, só 

que esta não está mais em robôs, como 

também em nanorobôs, androides, 

avatares e similares, provocando 

impactos em todas as áreas do Direito, 

afinal, estes seres ao serem mais 

inteligentes que os humanos, teriam 

também direito a terem direitos, além 

disso, se o homem criou a inteligência 

artificial que está se tornando numa 

superinteligência artificial, 

consequentemente, existe a 

possibilidade de que esta também crie 

outras formas de inteligência artificial e 

assim por diante. 

 

Palavras – chave: inteligência artificial – 

robótica – internet – direito - 

consciência. 

  Em 1950, o cientista inglês Alan 

Turing publicou um artigo intitulado 

“Computação e Inteligência” no qual 
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formulou, pela primeira vez, de 

maneira explícita a questão: “Pode 

uma máquina pensar?” Além de 

formular esta questão, que ainda 

intriga a todos até hoje, Turing 

formulou, pela primeira vez, um teste 

para decidir quando poderíamos dizer 

que uma máquina pensa. Este teste ou 

critério geral ficou conhecido como 

“teste de Turing”, o qual se baseia no 

que ele chamava de “jogo da 

imitação”. O jogo da imitação envolve 

três pessoas, uma mulher (A), um 

homem (B) e um interrogador (C), que 

pode ser de qualquer sexo. O 

interrogador fica num quarto separado 

do homem e da mulher e seu objetivo 

que constitui o objetivo do jogo, que é 

determinar o sexo dos outros dois. 

Como o interrogador fica num quarto 

separado, ele conhece seus parceiros 

apenas por X ou Y e no final do jogo 

ele tem de dizer “X é A (uma mulher) e 

Y é B (um homem)” ou, 

alternativamente, “X é B (um homem) 

e Y é A (uma mulher)”. Para 

determinar o sexo de X e de Y o 

interrogador deve formular uma 

bateria de questões. Por exemplo, ele 

pode começar perguntando: 

 

C: O senhor ou a senhora Y poderia me 

dizer o comprimento de seu cabelo?  

  Se Y for de fato um homem, ele pode 

dar uma resposta evasiva e dizer “Meu 

cabelo é ondulado, o fio mais 

comprido deve ter uns 15 

centímetros”. As respostas sempre 

poderão ser evasivas e tanto X como 

Y poderão mentir. X pode também 

tentar tumultuar o jogo, despistando 

o interrogador com sentenças do tipo: 

“Ouça, eu sou o homem! Não ouça Y, 

ele o está tentando confundir. O que 

eu digo é verdade” Mas Y pode se 

utilizar da mesma estratégia. Assim 

sendo, cabe ao interrogador formular 

perguntas verdadeiramente capciosas 

para adivinhar o sexo de X e de Y. 

   Para se jogar corretamente o jogo 

da imitação é preciso que seus 

participantes fiquem isolados uns dos 

outros, isto é, nenhum contato que 

permita a identificação do sexo de X 

ou de Y deve ser permitido. Isto 

significa dizer que C não poderá vê-

los nem tampouco ouvir suas vozes. A 

comunicação entre C, X e Y deve ser 

feita por meio de um teclado de 

computador. As respostas devem 

aparecer numa tela. Ora, suponhamos 

que em vez de um homem (B, ou Y), 

o jogo esteja sendo jogado por uma 

máquina. É possível que C nunca 

venha a descobrir o sexo de Y nem 

tampouco perceber que não estava 

jogando com um ser humano e sim 

com uma máquina! Se esta situação 

ocorrer e é perfeitamente possível que 

ela ocorra podemos dizer que essa 

mailto:nrdcadvogados@gmail.com
http://www.nrdc-advogados.com/
https://www.facebook.com/nrdc.advogados
file:///C:/Users/Noronha/Desktop/Newsletter/pt.linkedin.com/in/nrdcadvogados


  
 
 
 

                Global to Local News 

   

 
 
A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma 
geral e abstrata, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. O conteúdo desta Newsletter 
não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos 
adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

© NRDC - Escritório de Advogados 2015   

3 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edição: I 

2015 – 11 – nº 4 

 

 

EDIÇÃO ESPECIAL 
ARTIGOS DE OPINIÃO 

 

 

 

 

 

Índice 

1. Inteligência Artificial e Direito………..p.1 

2. Sociedade de Advogados – Regime 

fiscal à luz do novo E.O.A. ................... p.6 

3. O actual estádio dos direitos da criança 
em Moçambique ................................. p.7 
4. O paradoxo da economia ‘política’ 
paralela................................................p.9 
5. The 10 principles of protection of 
children and young people……..……….p.12 
6. A crise do “Safe Harbour” na era do 

“Big  Brother…....................................p.14 

7. Código de Processo Civil Democrático 

do Brasil: normas fundamentais……...p.16 

8. A criança constitucionalmente 

protegida em Moçambique……………..p.18 

9.“Dialogando” com a justiça e a 

“injustiça” democrática…….. ............. p.20 

10. Sexual abuse at Spain……….……….p.22 

11. Breves considerações sobre o 

acórdão do Tribunal Constitucional nº. 

408/2015…………..…………………………….p.23 

12. A protecção dos Direitos da criança 

no âmbito do Direito da Família em 

Moçambique…………………….…………….p.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição: NRDC@ Escritório de Advogados 

Edição Gráfica: Dra. Fátima Oliveira  

E-mail: nrdcadvogados@gmail.com 

Webpage: www.nrdc-advogados.com 

Tel: (+351)296 281 750/296 281 751 

Endereço: Rua da Cruz, nº 55--1º andar, 

S.José, 9500-051 Ponta Delgada 

 

  
 

 

máquina passou no teste de Turing. Em 

essência, o teste de Turing estabelece o 

seguinte critério para decidirmos se uma 

máquina pensa: se o comportamento de 

uma máquina for indistinguível daquele 

exibido por um ser humano, não há razão 

para não atribuir a essa máquina a 

capacidade de pensar. No caso, o 

comportamento que estaria sendo 

perfeitamente simulado é o 

comportamento verbal 1 . Resumindo, o 

teste de Turing é quando um ser humano 

interage com um computador sem sabê-

lo e se a pessoa não perceber que está 

interagindo com uma máquina, o teste 

estará aprovado, e esta aprovação 

demonstrará que a máquina tem 

inteligência artificial, salientando que 

esta (a máquina) está escondida. 

  Atualmente, a inteligência artificial 

tornou-se numa área de pesquisa já 

consolidada e com impactos em todas as 

áreas do conhecimento, tais como a 

Sociologia, Política, na Medicina, na 

Psicologia, na própria Filosofia e 

obviamente no Direito. Na área da 

Medicina pesquisa-se sobre como 

melhorar a vida das pessoas com 

problemas cerebrais, com deficiência 

física e motora, por exemplo, na 

Psicologia há uma área chamada de 

Psicologia Cognitiva sobre o modo de 

aprendizagem, que pelo jeito é mais 

rápido se comparada com o do ser 

humano, no âmbito da Filosofia, os 

filósofos se perguntam se esta vai 

controlar o mundo ou extinguir a 

humanidade, tanto que eles já falam de 

uma superinteligência artificial, e na 

Sociologia, vai haver mudanças sociais, 

afinal a inteligência artificial, por ser 

cada vez mais avançada, poderá 

provocar impactos radicais, como por 

exemplo, no âmbito dos trabalhadores 

humanos. 

  No Direito, pode ser abordada a 

questão sobre, como seres, tais como um 

robô, um androide ou um software mais 

inteligente do que o ser humano não vai 

ter direito a ter direitos e a ser punidos 

pelos seus atos? Esta é uma questão por 

enquanto polêmica, pois se discute se 

estes têm consciência, acredita-se que 

vão tê-la, claro, não uma humana, mas 

não deixará de ser uma consciência, mas 

o Isaac Asimov já tratava estas questões 

no início do século passado, tanto que foi 

o primeiro em falar sobre leis 

relacionadas aos robôs, ele foi escritor e 

autor de livros que deram origem aos 

filmes de "eu, robô" e "homem 

bicentenário", no qual coloca também 

conflitos jurídicos que poderiam existir 

entre os seres humanos e os próprios 

robôs, a questão está em que, em 

grandes passos isto está se tornando 

cada vez mais real atualmente, tanto 

que criou as três leis da robótica que até 

agora são discutidas: 

1ª Lei: Um robô não pode ferir um ser 

humano ou, por omissão, permitir que 

um ser humano sofra algum mal. 
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2ª Lei: Um robô deve obedecer as 

ordens que lhe sejam dadas por seres 

humanos, exceto nos casos em que tais 

ordens entrem em conflito com a 

Primeira Lei. 

3ª Lei: Um robô deve proteger sua 

própria existência desde que tal 

proteção não entre em conflito com a 

Primeira e/ou a Segunda Lei. 

  O objetivo das leis, segundo o próprio 

Asimov, era tornar possível a 

existência de robôs inteligentes (as leis 

pressupõem inteligência suficiente para 

distinguir o bem do mal) e que não se 

revoltassem contra o domínio humano. 

Adicionalmente, ainda segundo o 

próprio Asimov, as leis lhe deram 

inspiração para um número grande de 

histórias, baseadas em diferentes 

interpretações das        

A questão está em que, pelo avanço 

rápido da inteligência artificial, os 

robôs inicialmente respeitarão estas 

leis, mas vai chegar o dia no qual estas 

serão desobedecidas, mas não é só a 

questão de robôs, pois existem nos dias 

de hoje, softwares imateriais, 

malwares, avatares, nanorobôs (e que 

em breve, estes criarão outros seres 

similares), que em breve vão chegar a 

uma independência sem precedentes, 

tanto que olharão os humanos do 

mesmo jeito que hoje estes olham os 

macacos, será então, que a inteligência 

artificial é uma invenção que o homem 

não deveria haver inventado? afinal, 

esta poderá dominar o mundo, aliás, já 

o está dominando e pelo jeito, esta 

dominação cada vez mais forte é 

imperceptível por quase todos, o que é 

pior. 

  Segundo Marco Aurélio de Castro Jr, é 

preciso esclarecer que o conceito de 

pensamento e de inteligência não pode 

ser antropocêntrico, pois nada garante 

que o ser humano é o único dotado de 

tal característica, sendo certo que, com 

mente aberta, pode-se conceber a 

possibilidade de inteligência artificial 

animal ou extraterrestre. Outros robôs e 

computadores já conseguem realizar 

diagnósticos médicos, elaborar 

sentenças judiciais simples, redigir 

petições, apresentar soluções jurídicas 

para casos concretos, em face de 

legislação específica, decidem se pode 

ser feita determinada compra com o  

cartão de crédito conforme o perfil do 

dono deste, escolhem a melhor 

trajetória, data e hora do lançamento 

dos ônibus espaciais etc. 

  Com o advento das novas tecnologias, 

com a computação paralela, as redes 

neurais, a nanotecnologia, a 

bioinformática e maior exploração da 

capacidade das fibras óticas etc, chegar-

ser-á, segundo alguns estudiosos, 

aproximadamente em 2024, tempo em 

que a maioria da população brasileira 

de hoje ainda estará viva, haverá 

computadores que serão tão, ou mais 

inteligentes que um ser humano! 

  Daqui a quarenta anos, um só 

computador, que poderá ser um anel, 
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um brinco, um canivete ou qualquer 

outra coisa, com qualquer tamanho, 

poderá, segundo esses estudiosos, ser 

mais inteligente que toda a 

humanidade. Em 2090 haverá 

computadores que, isoladamente, serão 

muito mais inteligentes que muitas 

vezes toda a população humana. Entre 

os próximos cinquenta anos e cem anos 

assistir-se-á ao nascimento dos 

computadores que, além de pensar, 

terão consciência de si próprios e 

sentimentos. Certamente que o conceito 

de consciência é multifacetado e enseja, 

apenas ele, calorosas discussões que, 

ainda, não encontraram solução única e 

talvez nunca tenham. Isso não é ficção 

científica, é possibilidade real. Existem 

atualmente programas que se 

reproduzem, máquinas que se 

alimentam de açúcar ou grama, que 

aprendem umas com as outras (e mais 

rápido que um humano). Existem 

diversos algoritmos genéticos que 

demonstram um caráter evolutivo na 

solução de problemas específicos. E 

sobre direitos, uma história gerada por 

um software de criação de história (code 

generator) publicada em uma revista de 

abrangência nacional nos Estados 

Unidos recebeu proteção do            

 e isso é só um exemplo, dentre muitos 

outros. 

  A inteligência artificial, salientando 

que em breve será mais inteligente do 

que o ser humano e dependendo do tipo 

de consciência a adotar, usando a 

internet dentro do conceito, por exemplo, 

da “internet das coisas” poderá sim, 

controlar a sociedade independentemente 

de classe social e de território, inclusive, 

poderá provocar blecautes nas cidades, 

cortes de energia, mandar nos sistemas 

de defesa dos países, matar pessoas e 

tornar o ser humano um refém, então, 

como que ficam as questões jurídicas?, é 

algo a ser discutido mais ainda. 

Importante salientar que quando a 

inteligência artificial conseguir uma 

consciência, obviamente diferente da 

humana, não esperará o ser humano dar 

direitos a ela, ela mesma se dará direitos, 

criando um Direito próprio, ou seja, 

haverá um Direito criado pela 

inteligência artificial, muito mais 

complexa e o Direito criado pelos seres 

humanos, mais simples e menos 

complexo. 

 

 

1.TEIXEIRA, João de Fernandes. Mentes e 

máquinas: uma introdução à ciência cognitiva. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998, pp. 31-34.ASIMOV, 

Isaac. Histórias de robôs. L&PM Editora, Porto 

Alegre: 2010, p. 20. 

 

2.ASIMOV, Isaac. Histórias de robôs. L&PM 

Editora, Porto Alegre: 2010, p. 20. 

 

3.JÚNIOR, Marco Aurélio de Castro. Direito 

Robótico 2.0? Revista de Direito das Novas 

Tecnologias, v.1, n. 1, jan/jun. 2006, São Paulo: 

IOB, p. 102-107. 
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Professora Universitária  
Árbitro em matéria Tributária do 
CAAD  
Advogada especialista em Direito 
Fiscal 

 
 
Sociedades de advogados - Regime 

fiscal à luz do novo E.O.A. 
 

As sociedades de advogados estão 

tradicionalmente sujeitas ao regime 

da transparência fiscal. 

Têm surgido, no entanto,  algumas 

dúvidas quanto ao sentido e alcance 

do art.º 215.º, 15 do novo Estatuto da 

Ordem dos Advogados, aprovado pela 

lei 145/2015, de 09/09, que determina 

que:  

"Às sociedades de advogados é 

aplicável o regime fiscal previsto para 

as sociedades constituídas sob a 

forma comercial." 

Em nossa opinião, e inexistindo 

alterações ao CIRC até final do ano, 

tudo ficará na mesma para as sociedades 

de advogados constituídas 

exclusivamente por advogados, na 

medida em que o art.º 6.º do CIRC prevê 

que o regime da 

transparência fiscal se aplique às 

sociedades de profissionais. 

Segundo este artigo: 

" 1 - É imputada aos sócios, integrando-

se, nos termos da legislação que for 

aplicável, no seu rendimento tributável 

para efeitos de IRS ou IRC, consoante o 

caso, a matéria coletável, determinada 

nos termos deste Código, 

das sociedades a seguir indicadas, com 

sede ou direção efetiva em território 

português, ainda que não tenha havido 

distribuição de lucros: 

a) Sociedades civis não constituídas sob 

forma comercial; 

b) Sociedades de profissionais; 

Dispõe depois o n.º 4 do CIRC que se 

considera  sociedade de profissionais 

“1) A sociedade constituída para o 

exercício de uma atividade profissional 

especificamente prevista na lista de 

atividades a que se refere o artigo 

151.º do Código do IRS, na qual todos os 

sócios pessoas singulares sejam 

profissionais dessa atividade; ou, 

2) A sociedade cujos rendimentos 

provenham, em mais de 75 %, do 

exercício conjunto ou isolado de 

atividades profissionais especificamente 

previstas na lista a que se refere o artigo 

151.º do Código do IRS, desde que, 

cumulativamente, durante mais de 183 

dias do período de tributação, o número 
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de sócios não seja superior a cinco, 

nenhum deles seja pessoa coletiva de 

direito público e, pelo menos, 75 % 

do capital social seja detido por 

profissionais que exercem as 

referidas atividades, total ou 

parcialmente, através da sociedade;" 

Da lista anexa ao CIRS constam os 

Advogados, na verba 6010;  

Ora, tendo em conta que o EOA não 

prevê as sociedades 

multidisciplinares, as sociedades de 

advogados serão sempre sociedades 

de profissionais, logo, 

sociedades sujeitas à transparência 

fiscal obrigatória. 

Tenha-se no entanto algum cuidado 

com a possibilidade prevista no art.º 

213.º, nº 2, do novo Estatuto de 

incluir como sócios sociedades de 

advogados ou organizações 

associativas de profissionais 

equiparados a advogados 

constituídas noutro Estado membro 

da União Europeia cujo capital e 

direitos 

de voto caiba maioritariamente aos 

profissionais em causa. 

 
 
 
 

 

Virgílio de Carvalho 

Mestre em Direito  

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa 

 
O actual estádio dos direitos da 

criança em Moçambique 
 

Os Direitos da criança inserem-se, no 

âmbito dos direitos humanos. Esses 

direitos representam uma nova 

construção no mundo actual, uma vez 

que nem sempre foram aceites pela 

sociedade. As crianças foram tidas 

como pequenos diabos, criaturas que 

deviam ser castigadas pela sua forma 

de ser. A questão da incapacidade que 

muitos códigos civis, actualmente, 

apregoam não era reconhecida como 

um estágio de crescimento do ser 

humano. Essa tendência agudizara-se 

na Segunda Guerra Mundial onde 

milhões de crianças, entre ciganos e 

judias, foram assassinadas 

barbarmente. 

Este cenário degradante afectou 

profundamente a dignidade da criança, 

enquanto pessoa que tinha direito à 

tutela, e fez movimentar inúmeros 

Estados que, prontamente, insurgiram-
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se contra esse modus vivendi. Destarte, 

em 1948, as Nações Unidas 

proclamaram um documento 

importante que teve como objectivo a 

defesa dos direitos da criança 

(referimo-nos à Declaração Universal 

sobre os Direitos da Criança). Este 

documento apesar de não reflectir, 

necessariamente, a defesa real dos 

direitos da criança serviu de alicerce 

para acautelar e chamar atenção ao 

mundo em relação às violações que 

sistemáticamente aconteciam. 

A par da Declaração dos Direitos da 

Criança, merece menção a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, 

instrumento indispensável na tutela 

dos direitos da criança (Este 

documento entrou em vigor, em 1989). 

A aprovação deste instrumento 

significou, indubitavelmente, um 

passo gigantesco na afirmação dos 

direitos da criança, o respeito pela sua 

dignidade e pelo seu superior interesse. 

O número de países aderentes à 

Convenção, desde a sua aprovação, se 

multiplicou, sendo Moçambique um 

desses países.  

O ordenamento jurídico 

moçambicano tem a recepção dos 

tratados e convenções internacionais, 

através do seu Texto Fundamental. 

(Fazemos referência ao art. 18.º da 

Constituição da República de 

Moçambique – CRM). Moçambique 

aprova, assim, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança e vários outros 

instrumentos inerentes a tutela e 

protecção dos direitos da criança. Na 

Lei-mãe, inúmeras são as disposições 

sobre os direitos da criança e merece 

destaque a consagração feita ao art. 

47.º, do legislador constituente. 

O legislador constituinte, para uma 

maior eficácia, dá espaço à reserva da 

lei, tendo sido aprovadas as seguintes 

leis: i)Lei de Promoção e Protecção 

dos direitos da Criança, Lei 7/2008 de 

9 de julho; ii) Lei da Organização 

Tutelar de Menores, Lei 8/2008 de 15 

de julho; iii)Lei sobre o tráfico de 

Pessoas, Lei 6/2008 de 9 de julho; iv) 

Lei da Família, Lei 10/2004 de 25 de 

agosto. A aprovaçao dessas leis 

significou um marco decisivo na 

materialização dos direitos da 

criança, em Moçambique, face às 

violações. (O actual Código Penal 

Moçambicano, aprovado pela Lei n.º 

35/2014 de 31 de dezembro, vinga, 

igualmente, como um dos 

instrumentos indispensáveis na defesa 

da criança, punindo todos os actores 

que agem contra os direitos da 

infância). Não obstante, há que se 

reconhecer que a meterialização 

destas e demais leis está ainda muito 

longe de ser uma realidade. 

 
 
 
 

mailto:nrdcadvogados@gmail.com
http://www.nrdc-advogados.com/
https://www.facebook.com/nrdc.advogados
file:///C:/Users/Noronha/Desktop/Newsletter/pt.linkedin.com/in/nrdcadvogados


  
 
 
 

                Global to Local News 

   

 
 
A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma 
geral e abstrata, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. O conteúdo desta Newsletter 
não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos 
adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

© NRDC - Escritório de Advogados 2015   

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Edição: I 

2015 – 11 – nº 4 

 

 

EDIÇÃO ESPECIAL 
ARTIGOS DE OPINIÃO 

 

 

 

 

 

Índice 

1. Inteligência Artificial e Direito………..p.1 

2. Sociedade de Advogados – Regime 

fiscal à luz do novo E.O.A. ................... p.6 

3. O actual estádio dos direitos da criança 
em Moçambique ................................. p.7 
4. O paradoxo da economia ‘política’ 
paralela................................................p.9 
5. The 10 principles of protection of 
children and young people……..……….p.12 
6. A crise do “Safe Harbour” na era do 

“Big  Brother…....................................p.14 

7. Código de Processo Civil Democrático 

do Brasil: normas fundamentais……...p.16 

8. A criança constitucionalmente 

protegida em Moçambique……………..p.18 

9.“Dialogando” com a justiça e a 

“injustiça” democrática……………………p.20 

10. Sexual abuse at Spain……….……….p.22 

11. Breves considerações sobre o 

acórdão do Tribunal Constitucional nº. 

408/2015…………..…………………………….p.23 

12. A protecção dos Direitos da criança 

no âmbito do Direito da Família em 

Moçambique…………………….…………….p.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição: NRDC@ Escritório de Advogados 

Edição Gráfica: Dra. Fátima Oliveira  

E-mail: nrdcadvogados@gmail.com 

Webpage: www.nrdc-advogados.com 

Tel: (+351)296 281 750/296 281 751 

Endereço: Rua da Cruz, nº 55--1º andar, 

S.José, 9500-051 Ponta Delgada 

 

  
 

 

 

Hamilton S. S. De Carvalho  
Jurisconsulto  
Professor universitário na Faculdade  
de Direito e de Ética da Universidade  
São Tomás de Moçambique (USTM)  
 

O paradoxo da economia ‘política’ 
paralela* 

 
Como conciliar os investimentos 

públicos dos privados em 
Moçambique? 

 

Uma nota preliminar há-de desde logo 

merecer referência: Se Moçambique é 

um dos países considerado pobre, penso 

que a lei das regalias dos deputados 

devia ser revista. Regalias exorbitantes 

avilta contra a dignidade dos 

contribuintes pobres. Se quisermos 

combater os grandes desafios que sê-

nos-colocam como a pobreza absoluta, o 

problema da saúde pública, educação, 

infraestruturas, saneamento, 

agricultura, transporte, energia, 

telecomunicações, desenvolvimento da 

coexistência dos sectores de produção, 

reduzir o défice orçamental (sobretudo 

os níveis de endividamento do Estado – 

que torna o Estado cada vez mais 

hipotecado) e cumprir 

escrupulosamente o Programa 

Quinquenal de Governo (PQG) e o 

Plano Económico e Social (PES) (ainda 

que ‘deficitários’) temos de combater 

antes os gastos relativos às despesas 

públicas desnecessárias (não razoáveis), 

e manter a contabilidade organizada e 

fiscalizada.  

Outrossim, precisamos promover a 

produtividade para atrair investimentos 

privados e gerar empregos. Como 

sustenta o conceituado fiscalista da 

Universidade Paris II e de Coimbra, 

Diogo de Campos “é imperioso conhecer 

como o nível de produtividade exerce 

influência determinante na taxa de 

crescimento da economia (…) para um 

crescimento sustentado, a caminho da 

riqueza.” Para Fernando Nunes, 

Presidente do Conselho de 

Administração do Grupo Visabeira, não 

haja ilusões, “são as empresas que 

constituem a base de criação de riqueza. 

O seu desempenho competitivo é 

naturalmente influenciado pelos 

contextos políticos, económico, social e 

tecnológico dos países ondem operam, 

em que a maior ou menor capacidade 

competitiva empresarial representa a 

determinante fundamental de uma 

produtividade nacional.”  

O alto representante do Conselho de 

Administração do Grupo Visabeira 

deixa-nos uma importante nota que 

perfaz o caminho para a eficiência na 

relação produtividade versus 

competividade que dependerá de “um 

complexo conjunto de fatores (como a 
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educação, o sistema fiscal, o quadro legal 

regulamentar e institucional dos 

mercados, os apoios à investigação e ao 

desenvolvimento tecnológico, a 

desburocratização e a simplificação dos 

procedimentos administrativos 

aplicáveis às atividades empresariais)”, 

definir estratégias (como a criação de um 

quadro institucional que seja capaz de 

articular os recursos produtivos numa 

concorrência leal, que possam tornar os 

mercados mais competitivos sustê-los de 

obstaculizações trazidas por uma 

economia cada vez mais globalizada. 

Devo lembrar (a este propósito), 

conquistada a independência nacional, 

Moçambique luta para encerrar o ‘dossier 

da economia emergente.’  

A constituição económica de cariz 

socialista (em voga entre os anos 1975 

aos anos 1984) iniciou políticas que 

visaram o aprimoramento do programa 

de reabilitação económica e social (PRE 

e PRES) que caraterizaram a 

constituição como intercalar. Tais 

programas foram financiados pelo FMI e 

pelo Banco Mundial precipitando a 

revisão constitucional ocorrida em 1990, 

mas por outro lado abrindo portas para o 

endividamento. A fase ‘adulta’ do 

crescimento económico moçambicano 

inicia na prática com a reprivatização ou 

seja, com a abertura dos mercados 

capitalizados, tendo sido 

constitucionalmente consagrado a 

coexistência do sector privado, 

cooperativo e social (reafirmados ao 

abrigo da alínea d), do artigo 97 e n.º1 

do artigo 99 da atual CRM). Portanto, 

ao que me parece vivemos anos, décadas 

de reformas e mais reformas e com elas 

aprovados certos diplomas legais que 

visaram por em prática essas reformas e 

mobilizar fundos para o crescimento 

económico. Caso para citar 

ilustrativamente a aprovação da Lei n.º 

15/91 de 3 de Agosto, o mais antigo DL 

n.º 17/77, de 28 de Abril sucedido pela 

Lei n.º 2/81, Lei n.º 6/2012, de 8 de 

fevereiro, o Decreto n.º 54/99, de 8 de 

Setembro, a Lei n.º3/93, de 24 de junho, 

o Decreto 62/99, de 21 de Setembro, 

combinadas com a criação da Lei 

Orgânica do Banco de Moçambique, etc. 

Ora, já advertia o antigo Primeiro-

ministro Pascoal Mocumbi, que fazia jus 

encontrar uma estratégia de reforma e 

que não era a falta de reforma, o 

problema.  

A estratégia global para a reforma do 

sector público (EGRSP) tem trazido 

desafios incontornáveis para a 

sustentabilidade da economia 

moçambicana. Com ela deixo dois 

fundamentos para uma edução fiscal 

promissora e rentável: Primeiro, o 

Estado parece não conseguir desalojar-

se o suficiente do fenómeno 

nacionalização, ofuscando a 

competitividade entre o sector público 

versus privado. Este conservadorismo 

mina a produtividade/competitividade, 

o rendimento do sector público é baixo 

porque existe uma regra de proteção 
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estatal que permite a acomodação 

daquele sector o que torna a 

concorrência prejudicial. Meus caros, 

antes de reformar o sector público é 

necessário reformar devidamente o 

Estado. Porquanto, ao que me parece, 

o Estado devia gastar tempo intervindo 

(sem sufocar a economia e destruindo 

negócios mas mediando a carga de 

regulação) no sentido de envidar 

esforços significativos para promover 

políticas de ajustamento da economia 

paralela (aqui integrando a economia 

subterrânea, a economia ilegal, 

economia informal e autoconsumo) que 

tem afunilando o Orçamento do Estado 

formal e contribuindo sobremaneira 

para as disfunções no rendimento do 

país pois, as suas receitas não são 

contabilizadas no nosso PIB oficial; 

Segundo, é preciso que a administração 

pública atue com base no princípio da 

integridade e no princípio deontológico, 

que se peça mais responsabilidade aos 

órgãos de fiscalização, inspeção e 

auditoria da matéria coletável sem (em 

última análise) deixarem-se corromper 

– mesmo sabendo que o nível de 

pobreza extrema pode conduzir ao 

drama da corrupção.  

Entre o presente e o futuro, terão as 

gerações vindouras proveitos dos nossos 

sacrifícios. Para isso, é necessário que a 

sociedade civil e a sociedade em geral 

escrutine o desempenho destes órgãos 

de grande responsabilidade e também 

ela (a sociedade em geral) passe a 

enquadrar entre os seus hábitos e 

costumes a importância de exigir 

fatura a começar pelas transações mais 

pequenas como pagar um simples café 

ou um almoço. Por uma África e um 

Moçambique menos endividada(o), 

rumo ao desenvolvimento socio-

económico-humano sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Parte do texto foi publicado no Semanário 

Canal de Moçambique. 
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are in a situation of danger, regardless of 

having or not Portuguese nationality, 

just by here in the national territory, 

either transitory or accidentally. In no 

event shall foreign nationality or 

habitual residence of the child or young 

person in the territory of another State 

justify the omission of intervention that 

a dangerous situation complains. It is 

considered that the child or young 

person is in danger when you meet one 

of the following situations: a) is 

abandoned or lives delivered herself: b) 

suffers physical or psychological abuse 

or is a victim of sexual abuse; c) is not 

receiving adequate care or affection to 

their age and personal situation; d) is 

forced to work excessively or 

inappropriately to their age, dignity and 

personal situation or prejudicial to their 

formation or development; e) is subject, 

directly or indirectly, to behaviors that 

seriously affect safety or your emotional 

balance; f) assumes behaviors or indulges 

in activities or consumption which 

seriously affect your health, safety, 

training, education or development, 

without parents, the legal representative 

or whoever has the custody, oppose 

in a properly way in order to remove 

the situation. It is important to 

reiterate that this enumeration is 

only illustrative. However, any 

intervention for promotion of the rights 

and protection of children and young 

people in danger must be guided by a set 

of guiding principles, such as: 1) Best 

 

José Noronha Rodrigues 
Advogado 
Professor de Direito na UAç 
 

 
The 10 principles of Protection of 

children and young people* 
 
The article 3 of the Convention on the 

Rights of the Child of 1989, stipulates 

the following: "[all] decisions 

concerning children, adopted by public 

or private institutions of social 

protection, by the courts, 

administrative authorities or 

legislative bodies, must take into 

account the best interest of the child as 

a primary consideration." In fact, 

children are entitled to the protection 

of the society and the State, with the 

purpose of their integral development, 

especially against all forms of neglect, 

discrimination and oppression and 

against the abusive exercise of 

authority in the family and in other 

institutions. In this context, the 

Portuguese Law of Protection of 

Children and Young People in Danger, 

considers "child" a person under the 

age of 18 years and “young” a person 

under 21 years, and both can be object 

of protection interventions since they 
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measures that integrate in your family 

or that promote their adoption; 8) 

Requirement of information - the child 

and the young person, the parents, the 

legal representative or the person who 

has the custody of fact are entitled to be 

informed of their rights, the reasons that 

determined the intervention and the 

way this takes place: 9) Compulsory 

hearing and participation - the child or 

the young, separately or in the company 

of parents or a person of his choice as 

well as the parents, legal representative 

or the person who has the custody of 

fact, are entitled to be heard and to 

participate in the acts and in the 

definition of the measure of promoting 

the rights and protection; 10) 

Subsidiarity - the intervention must be 

carried out successively by entities with 

jurisdiction concerning children and 

youth, by the committees for the 

protection of children and young people 

and, ultimately, by the courts. That is, 

if these 10 guiding principles are met 

probably we are protecting our children 

and young people.  

 

 

 

 

 

 

* Este artigo foi redigido a pedido da UNCRC 

Policy Center na qualidade de detentor da Cátedra 

das Nações Unidas para os Direitos da Criança. 

 

interests of the child and the young - 

the intervention must meet first and 

foremost to the interests and rights of 

children and young, without prejudice 

to the consideration that is due to 

other legitimate interests within the 

framework of plurality of interests in 

this case; 2) Privacy - the promotion of 

the rights and protection of children 

and young should be carried out in 

respect for the intimacy, the right to 

image and reservation of their private 

life; 3) Early intervention- the 

intervention must be carried out as 

soon as the situation of danger is 

known; 4) Minimum Intervention - the 

intervention must be carried out 

exclusively by the entities and 

institutions whose action is essential 

for the effective promotion of the 

rights and the protection of the child 

or the young person in danger; 5) 

Proportionality and timeliness - the 

intervention must be the necessary 

and adequate to the dangerous 

situation in which the child or the 

young are at the time the decision is 

made and can only interfere with your 

life and your family to the extent that 

is strictly necessary for this purpose; 6) 

Parental responsibility- the 

intervention must be made so that 

parents assume their duties towards 

the child or young person; 7) 

Prevalence of family- in promoting the 

rights and protection of children and 

the young must be given prevalence 

mailto:nrdcadvogados@gmail.com
http://www.nrdc-advogados.com/
https://www.facebook.com/nrdc.advogados
file:///C:/Users/Noronha/Desktop/Newsletter/pt.linkedin.com/in/nrdcadvogados


  
 
 
 

                Global to Local News 

   

 
 
A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma 
geral e abstrata, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. O conteúdo desta Newsletter 
não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos 
adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

© NRDC - Escritório de Advogados 2015   

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edição: I 

2015 – 11 – nº 4 

 

 

EDIÇÃO ESPECIAL 
ARTIGOS DE OPINIÃO 

 

 

 

 

 

 

Índice 

1. Inteligência Artificial e Direito………..p.1 

2. Sociedade de Advogados – Regime 

fiscal à luz do novo E.O.A. .................... p.6 

3. O actual estádio dos direitos da criança 
em Moçambique .................................. p.7 
4. O paradoxo da economia ‘política’ 
paralela................................................p.9 
5. The 10 principles of protection of 
children and young people……..……….p.12 
6. A crise do “Safe Harbour” na era do 

“Big  Brother…....................................p.14 

7. Código de Processo Civil Democrático 

do Brasil: normas fundamentais……...p.16 

8. A criança constitucionalmente 

protegida em Moçambique……………..p.18 

9.“Dialogando” com a justiça e a 

“injustiça” democrática………………….. p.20 

10. Sexual abuse at Spain……….……….p.22 

11. Breves considerações sobre o 

acórdão do Tribunal Constitucional nº. 

408/2015…………..…………………………….p.23 

12. A protecção dos Direitos da criança 

no âmbito do Direito da Família em 

Moçambique…………………….…………….p.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição: NRDC@ Escritório de Advogados 

Edição Gráfica: Dra. Fátima Oliveira  

E-mail: nrdcadvogados@gmail.com 

Webpage: www.nrdc-advogados.com 

Tel: (+351)296 281 750/296 281 751 

Endereço: Rua da Cruz, nº 55--1º andar, 

S.José, 9500-051 Ponta Delgada 

 

  
 

computador portátil. 

Mas não se esgota aqui a delicadeza desta 

temática. Na verdade, ela está presente 

no nosso dia-a-dia e, como referi, no 

Direito do Trabalho, de forma ainda 

mais sub-reptícia, em questões tão 

corriqueiras como a gestão dos recursos 

humanos, principalmente tendo em 

conta a informatização dos dados e o 

problema da falta de espaço. 

Neste mês de Outubro foi proferida uma 

decisão pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia, que vem dar razão a 

esta “bota de elástico”, ao decretar a 

invalidade do acordo do “Safe Harbour” 

(“Safe Harbour Privacy Principles”, US 

Department of Commerce, 20 de julho de 

2000). 

De forma muito sintética, o “Safe 

Harbour” surgiu na tentativa de 

estabelecer regras mínimas de segurança 

para a transferência de dados pessoais 

entre a União Europeia e Os Estados 

Unidos da América. É muito frequente 

hoje em dia os dados pessoais serem 

armazenados em nuvem (“cloud”), o que 

significa que os dados são depositados 

num local virtual. Mas esse local virtual 

existe, no sentido físico, em algum país 

estrangeiro. O país de destino dependerá 

da “cloud” escolhida pelo utilizador e é 

aqui que os problemas começam. De 

facto, ao nível da União Europeia, vigora 

a Diretiva 95/46, transposta para o nosso 

Ordenamento Jurídico, e vertida na Lei 

67/98, de 26 de Outubro (“Lei da 

Proteção de Dados”), onde são 

 
 
Catarina Borges da Ponte 

Advogada 

Mestre em Direito 

 
A crise do “Safe Harbour” na era do 
“Big Brother” – a (in)segurança dos 

dados pessoais 
 

Hoje em dia, onde quer que nos 

encontremos, estamos, de forma quase 

inadvertida, a ser “vigiados”. Sim, 

vivemos na era do “big brother”, onde é 

possível controlarem cada um dos nossos 

passos. Os mais novos, embora sejam os 

que aparentemente mais dominam a 

matéria das tecnologias (ou não fossem 

“nativos digitais”) creem, de modo 

naiïve, que este discurso só poderá vir de 

algum “imigrante digital” (o que, de um 

modo muito sintético, quer dizer alguém 

que nasceu antes do apogeu das novas 

tecnologias), vulgo “bota-de-elástico”.  

Na área laboral, esta temática é ainda 

mais premente, porquanto é atualmente 

usada uma vasta panóplia de dispositivos 

que, em nome da liberdade do comércio 

internacional, podem contender com 

direitos fundamentais do trabalhador, 

comos os dispositivos de geolocalização, 

instalados no telemóvel, no tablet, no 

GPS do carro de empresa, ou no 
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estipulados os princípios basilares da 

Proteção de Dados e a bitola mínima da 

segurança do seu armazenamento e da 

transferência dos dados entre países. 

Contudo, se armazenarmos informação 

numa “cloud” depositada em país fora 

da União Europeia, não é certo que a 

mesma bitola seja cumprida. Ora, se um 

utilizador fizer uso de uma “cloud” 

sediada num paraíso de dados, por 

exemplo, corre um risco sério de ver os 

seus dados vendidos a terceiros de 

forma bastante simples e célere. 

Imagine-se que esse utilizador é uma 

entidade empregadora, que armazena 

dados dos seus trabalhadores (como 

exames médicos, agregado familiar, 

rendimentos, etc). Se esses dados forem 

vendidos ou utilizados para outros fins, 

o empregador pode ser responsabilizado 

por essa “fuga” de informação. O 

mesmo se diga dos dados armazenados 

por empresas de comercialização de 

bens ou serviços, a quem o cidadão 

fornece os seus dados, por Instituições 

de Crédito, ou pelo próprio Estado… 

Por esse motivo, foi celebrado através 

da Decisão 2000/520 da Comissão 

Europeia, o acordo, entre a União 

Europeia e os Estados Unidos da 

América, designado “Safe Harbour” 

(porto seguro), que procurou assegurar 

um nível de segurança mínimo na 

transferência de dados para empresas 

com servidores sediados neste país. 

Contudo, este acordo pressagiou, ab 

initio, o seu próprio fracasso, quando se 

definiu como voluntário (isto é, 

abrangia apenas empresas que a ele 

aderissem), embora vinculativo para os 

aderentes (e a ele aderiram diversos 

“gigantes” das Tecnologias, como a 

Google, o Facebook, a Microsoft, a 

Apple, a Yahoo). 

Sucede que, no passado dia 6 (de 

Outubro), no âmbito de um processo 

instaurado por um cidadão australiano 

residente na Irlanda, que alegou que a 

proteção dos seus dados foi posta em 

causa por ocasião da sua transferência 

para os EUA pelo Facebook, foi 

proferida uma decisão pelo Tribunal de 

Justiça da União Europeia que concluiu 

que a informação transferida para 

servidores sediados nos EUA (através 

de “clouds” ou outro qualquer sistema 

de armazenamento de dados) pode ser 

acedida por Autoridades Americanas, o 

que pode comprometer a segurança e a 

proteção dos dados pessoais dos 

cidadãos europeus, ferindo o direito à 

vida privada e familiar (ou à reserva da 

vida privada), constitucionalmente 

consagrada, e plasmada também no 

artigo 8.º da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem (Convenção para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais) e na 

Diretiva 95/46/EC do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 24  de 

Outubro 1995. 

O já referido Acórdão é claro, 
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concluindo que “that transfers of 

personal data to third countries not 

ensuring an adequate level of protection 

must be prohibited. […] it is to be 

concluded that Decision 2000/520 is 

invalid.” 

Em reação a esta decisão, está a 

decorrer um estudo europeu para 

análise do impacto desta decisão 

judicial noutros instrumentos e a 

Comissão Nacional da Proteção de 

Dados Portuguesa publicou, na 

passada sexta-feira, um comunicado no 

seu site onde atesta que apenas são 

autorizadas transferências de dados 

para os EUA a título provisório e com 

recursos alternativos ao “Safe 

Harbour”, até à conclusão do 

mencionado estudo. 

Aos empregadores, sugiro que revejam 

os sistemas de armazenamento de 

dados que usam, maxime o país em que 

os dados ficam depositados. Aos 

nativos digitais, recomendo que deem 

ouvidos aos “botas de elástico”; aos 

imigrantes digitais, aconselho que, sem 

cair em exageros, mantenham as 

cautelas – afinal, “cautela e caldos de 

galinha, nunca fizeram mal a 

ninguém”... 

 

 

 
 
Leonardo Silva Nunes 
Professor Adjunto de Direito 
Processual Civil e Coletivo 
Universidade Federal de Ouro Preto – 
UFOP - Advogado 
 
 

DIÁLOGOS DE ALÉM-MAR 
 

Código de Processo Civil Democrático 
do Brasil: normas fundamentais 

 

Em artigo anterior, anunciamos a 

consagração do primeiro Código de 

Processo Civil democrático da história 

do Brasil, bem como, em linhas gerais, 

algumas de suas novidades e desafios. 

Neste texto, ocupa-se das normas 

fundamentais do processo civil, capítulo 

que inaugura o texto do novo código. 

A ideia de “partir do início” não é mero 

acaso. É que, como já afirmei 

anteriormente, intencionou o legislador 

brasileiro o estabelecimento de uma fina 

sintonia com a Constituição Federal de 

1988 – o que é possível perceber logo no 

primeiro dispositivo. Então, o fato de 

iniciar o texto com um elenco de normas 

fundamentais é deveras singular, 

mormente porque carreiam em seu 

conteúdo diversos princípios 

constitucionais processuais. 

Sem pretender esgotar esse capítulo em 

tão breve artigo, vale, ao menos, 

enunciar algumas das normas mais 

relevantes. Senão, vejamos. 

O art. 3º do CPC, uma das mais 

importantes normas de todo o novo 

ordenamento processual, reforça o 

acesso à justiça, deixando claro, porém, 

que a solução dos conflitos deve advir, 

prioritariamente, das vias consensuais, 
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dispositivo também é possível inferir o 

primado do julgamento de mérito. Isso 

significa que, sempre que possível, 

deverá o juiz atuar com vistas a 

superar vícios eventuais, permitindo a 

sua sanação pelas partes, 

aproveitando-se ao máximo o processo 

existente, de modo a viabilizar o 

julgamento de mérito. Trata-se, 

aparentemente, da restauração do 

princípio da instrumentalidade das 

formas, com o claro propósito de 

prestigiar o exame integral do mérito 

bem como a solução efetiva dos 

conflitos. 

Já o art. 6º do CPC estabelece o dever 

de cooperação ao estatuir que “todos 

os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva”. Não se trata de regra 

demagógica. Por óbvio, não se espera 

que as partes deixem de atuar seu 

papel adversarial. Antes, vislumbra-se 

uma conduta cooperativa, que orienta 

o agir de todos os sujeitos processuais 

na busca pela justa solução do conflito, 

e que esta seja, o quanto antes, 

efetivada. Aqui, o sentido de 

cooperação mereceu um contorno 

especial, uma singela, mas não 

despercebida, abertura que precisa ser 

compreendida e dedicadamente 

aplicada: em um regime democrático se 

pretende um processo democrático, 

cujo provimento deve contar, 

necessariamente, com a participação 

das partes. Eis, portanto, um comando 

que vincula o juiz – e suas decisões –, 

que deve levar em conta as 

contribuições que as partes trazem ao 

debate, e que, mais tarde, culminarão 

constitucionais processuais. 

Sem pretender esgotar esse capítulo em 

tão breve artigo, vale, ao menos, 

enunciar algumas das normas mais 

relevantes. Senão, vejamos. 

O art. 3º do CPC, uma das mais 

importantes normas de todo o novo 

ordenamento processual, reforça o 

acesso à justiça, deixando claro, porém, 

que a solução dos conflitos deve advir, 

prioritariamente, das vias consensuais, 

autocompositivas. Por isso, determina 

que o Estado promova, “sempre que 

possível, a solução consensual dos 

conflitos” (art. 3º, §2º); e conclama a 

todos aqueles que de qualquer forma 

atuam com a administração da justiça, 

notadamente os juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do 

Ministério Público, a estimular a 

conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual dos 

conflitos. Mais que isso, tal promoção e 

estímulo deverão ocorrer mesmo 

durante o curso do processo judicial 

(art. 3º, §3º). Consequentemente, torna-

se um equívoco denominar essas vias 

consensuais de “alternativas”, quando, 

na verdade, são alçadas a vias 

integradas de solução dos conflitos. 

Evidencia-se, além do mais, uma 

tendência de se ter na jurisdição 

(solução adjudicada) uma via 

excepcional, a ultima ratio para a 

solução dos conflitos. 

O art. 4º do CPC prescreve o direito das 

partes de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa. Interessante, 

pois, além de reverberar comando 

constitucional expresso acerca da 

razoável duração dos processos, do 
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na formação do seu convencimento. 

Significa dizer que todo e qualquer ato 

decisório deve, efetivamente, levar em 

conta as manifestações das partes, como 

fator legitimante de um ato de poder. 

A trinca de dispositivos examinados dá 

o tom do processo civil que os cidadãos 

brasileiros terão a partir de março de 

2016. É o que se espera. 

  

 

Virgílio de Carvalho 

Mestre em Direito  

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa 

 

A Criança Constitucionalmente 
Protegida em Moçambique 

 
Moçambique é um País que segue o 

sistema germânico-romano. Desde a 

proclamação da sua independência, em 

1975, pelo Presidente Samora Moisés 

Machel houve uma tendência em 

seguir-se, em termos constitucionais, os 

ditames do socialismo leninista-

marxista. Essa visão é descrita na 

noite de 25 de junho, tendo o Estado 

moçambicano se intitulado, 

constitucionalmente, como uma 

República Popular. Nessa primeira 

Constiuição, a de 1975, que sofrera 

várias alterações, não constava 

quaisquer garantias, liberdade nem 

direitos individuais muito menos se 

previa uma protecção aos direitos da 

criança.  

Com a 1ª Constituição, ainda em vigor, 

o Comité Central da Frelimo aprovou a 

primeira Declaração dos Direitos da 

Criança, em 1979. Essa Declaração, 

apesar do contexto político, representou, 

sem embargo, o primeiro passo rumo ao 

reconhecimento da criança, enquanto 

sujeito de direitos. Dos pontos inerentes 

a primeira Declaração que o Executivo 

aprovou merecem destaque alguns 

postulados que dizem respeito a esse 

instrumento. Comecemos por observar o 

prefácio que prima facie chama à 

consciência a privação de direitos que as 

crianças nativas foram vítimas antes da 

proclamação da independência, estando 

protegidas apenas as crianças, filhas dos 

regedores do império colonial, como se 

descreve: “Tu não conheceste o 

colonialismo (...) não tinhas ainda 

nascido. Esse era um tempo em que as 

crianças moçambicanas não tinham 

direitos. Para elas não havia casa, não 

havia hospital, não havia centro 

infantil, não havia escola, não havia 

campos dos jogos, não havia jardim. 

Tudo isso existia para os filhos dos 

colonos.” (Vide Prefácio da Declaração 

supra). Assim, dentro dos ditames 

justificados pela Assembleia Popular 

essa Declaração foi aprovada através da 

Resolução n.º 23/79 de 28 de dezembro.  

Na Declaração estavam apenas 
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consagrados doze direitos, sendo a 

destacar o primeiro que reconhecia a 

criança moçambicana como 

continuadora da revolução inserida 

dentro de uma Pátria Socialista. Um 

dos princípios, ainda que não 

reconhecido por alguns doutrinários do 

direito da criança, tem que ver com a 

questão do amor chamado aqui à 

colação pela Declaração, pois, é 

possível ler-se que as crianças têm 

“...direito de crescer rodeadas de amor 

e compreensão, num ambiente de 

segurança e de paz.” (Vide segundo 

direito). o direito a viver em família; ao 

alimento; à educação; à saúde; à 

protecção, no geral, aparecem 

consagrados no terceiro a décimo 

primeiro direitos.  

Apesar do Estado moçambicano ter 

aberto caminho para uma nova etapa, 

no concernente ao reconhecimento e 

tutela jurídica da criança, a 

Declaração de 1979 não se 

configurava, como um documento 

sólido que concorresse para a defesa e 

garantia dos direitos da criança haja 

visto a existência de um grande défice 

para a eficácia destes mesmos direitos, 

até porque, como vimos, a primeira 

Constituição, a de 1975, não dava 

largas a consagração de quaisquer 

direitos ligados aos direitos humanos, 

muito menos às garantias individuais, 

dissolvendo e confundindo o indivíduo 

com a sociedade dada a prevalência 

que tudo era de todos e, nada era de 

alguém. Em suma: as crianças eram 

seres controladas pelo poder estatal, 

não tendo seus educadores grandes 

responsabilidade sobre as mesmas. Esse 

cenário prevaleceu por toda a década 

dos anos 80. E somente no início do ano 

de 1990, com a aprovação da segunda 

Constituição (posição discutível), é que 

o cenário ficou alterado. Na verdade a 

Constituição de 1990 representou um 

escrito sui generis, no concernete as 

novas roupagens em que o direito 

moçambicano se revistou rumo a 

consolidação de um Estado de direito 

democrático: “As liberdades e os 

direitos fundamentais que a 

Constituição consagra são conquistas do 

povo moçambicano na sua luta pela 

construção de uma sociedade de justiça 

social, onde a igualdade dos cidadãos e 

o imperativo da lei são os pilares da 

democracia.” Apesar de não estar, 

claramente, consagrado, um artigo 

sobre os direitos da criança o legislador 

constituinte reservou os n.ºs 2 a 5, do 

art. 56.º para este feito, sendo a família 

responsável pelo crescimento 

harmonioso da criança e sendo, 

também, assegurado pelo Estado a 

Educação integral da criança formando-

a nos valores da unidade nacional, do 

amor a pátria, igualdade entre os 

homens e da solidariedade social. Aliás 

a criança não deve nunca ser 

discriminada seja porque razões forem 

dado que em tudo merece protecção. 

Abre-se, assim, as portas para a era dos 
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direitos, lembrando Norberto Bobbio, no 

ordenamento jurídico moçambicano. 

Com efeito, foram necessários catorze 

anos para que o legislador constituinte 

moçambicano consagrasse pelas 

disposições adentro um artigo inerente 

aos direitos da criança, referimo-nos ao 

art. 47.º da CRM de 2004. Na verdade, a 

Constituição de 2004 representou, como 

o seu próprio prefácio o elucida, o 

reafirmar do Estado de Direito 

Democrático “...baseado no pluralismo 

de expressão, organização partidária e 

no respeito e garantia dos direitos e 

liberdades fundamentais dos cidadãos.” 

É no artigo supra (47.º) que se 

estabelece, pela primeira vez, o princípio 

do superior interesse da criança (vide n.º 

2), como corolário de uma regra basilar 

protegida pela Convenção sobre os 

Direitos da Criança de 1989. Além deste 

artigo outros podem ser chamados à 

colação como disposições que concorrem 

para a defesa da criança, são exemplo 

disso o art. 121.º onde mais uma vez se 

realça a imperatividade da criança ser 

protegida pelo Estado, pela sociedade e 

pela família contra todos os abusos, não 

devendo nunca ser discriminada (vide 

n.ºs 1 a 3), aliás os n.ºs 2 e 3, do art. 120.º 

vai ao encalço do mesmo diapasão. 

 

 

 

 

Hamilton S. S. De Carvalho  
Jurisconsulto  
Professor universitário na Faculdade  
de Direito e de Ética da Universidade  
São Tomás de Moçambique (USTM)  
 

“Dialogando” com a justiça e a 
“injustiça” democrática 

 
Entre vícios por excesso e vícios por 

defeitos, como manter o «el doirado 
meio-termo?» 

 

O prémio nobel da economia Amartya 

Sen, imbuído do sentido de justiça (a 

propósito da “(in)”justiça democrática 

(…)), ensina: “há que julgar a 

democracia não só tendo em vista as 

instituições formalmente existentes, mas 

atendendo igualmente à medida, em que 

se fazem efetivamente ouvir as vozes dos 

diferentes sectores da população.” E, diz 

mais: “se a democracia não for vista tão-

somente em termos de constituição de 

específicas instituições (tal como um 

órgão de governo (…) ou eleições (…), 

mas também na perspetiva da 

possibilidade e do efetivo alcance de uma 

argumentação pública, então, fazer 

progredir – ao invés de meramente 

aperfeiçoar – tanto a democracia como a 
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justiça (…) já não nos parecerá uma 

ideia incompreensível, antes passando a 

ser uma ideia extraordinariamente 

compreensível, e é plausível que ela 

venha a inspirar e a influenciar ações 

práticas…”.  

  Na mesma esteira Santo Agostinho, 

Bispo de Hipona perguntava: “Se se põe 

de parte o direito, em que se distingue 

então o Estado de um grande bando de 

salteadores? Honestamente, me parece, 

em tempos de hoje que a estratégia 

primária é saltear o direito. Uma vez 

tomado de assalto o direito, tudo está 

consumado. Meus caros, decerto hão-de 

assistir (a seguir ao assalto) o espezinhar 

do direito pelo poder, de tal sorte que o 

Estado se tornara o instrumento para a 

destruição do direito. O Estado tornara-

se velozmente num bando de salteadores 

muito bem organizados, capaz de 

ameaçar o mundo inteiro e de o impelir 

até à beira do precipício. Na deixa do 

Santo Padre Bento XVI ao parlamento 

Alemão em 2011 em reflexões sobre o 

fundamento do Estado liberal de direito: 

o Papa faz em prime facie uma citação 

das sagradas escrituras nos moldes a que 

colocar-se-ia (a título de exemplo) ao 

nosso novo soberano, nosso 

compatriota, Presidente Nyusi (neste 

momento tão importante) nos mesmos 

moldes em que Deus concedeu ao jovem 

rei Salomão fazer um pedido: “que irá 

pedir o jovem soberano (…) será que irá 

pedir: sucesso, riqueza, uma vida longa, 

a morte dos seus inimigos?”  

   Como refere Bento XVI: “servir o 

direito e combater o domínio da injustiça 

é e continua a ser a tarefa fundamental 

do político.” O mesmo espírito de direito 

natural foi invocado pelo rei Salomão: 

“Concede ao Teu: servo um coração 

dócil, para saber administrar a justiça ao 

Teu povo e sabedoria para discernir o 

bem do mal.” Fica com esta narrativa, o 

que o do direito divino pode inspirar e 

indicar-nos o que deve, em última 

análise, ser importante para um político. 

É-se-nos possível encontrar os critérios e 

a motivação para o seu trabalho como 

político, como concidadão, como quem 

quer que seja. Nos dizeres de António 

Torres, «a política deve ser um 

compromisso em prol da justiça e, assim, 

criar as condições de fundo para a paz 

(…) o sucesso do político há-de estar 

subordinado ao critério da justiça, à 

vontade de aplicar o direito verdadeiro e 

à inteligência do direito (…) 

impossibilitando deste modo, quaisquer 

tentativa de aliciamento, que abra 

portas à falsificação do direito, à 

destruição da justiça.»  

  O meio-termo para amenizar os 

extremos e manter o doirado há-de ser 

encontrado na virtude, uma vez 

equacionada os seus elementos 

corporativos: Fé, esperança e caridade – 

sendo a maior de todas elas e a mais 

difícil de ser praticada, a caridade. 

Outrossim, permitam que o diga: os 

tempos mostram-se agitados e 

precipitam cada vez mais a ideia da 
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governança global – enquanto 

mecanismo efetivo de solução de 

problemas comuns que deve ser 

ensaiada – num primeiro plano, interno 

– cuja prática exige, de certa forma, 

algum «equilíbrio e partilha de poder» 

– a meu ver aqui reside a chave-mestra 

mas também o entrave, onde o avanço 

da ideia de governança global encontra 

resistência.  

   Na expressão de Alcindo Gonçalves “o 

modelo de funcionamento do Estado, 

com sua estrutura baseada na 

tripartição dos poderes, com funções 

definidas ao Executivo, Legislativo e 

Judicial, bem como os mecanismos de 

democracia representativa tradicional 

e mesmo a mística que cerca o poder 

estatal, representam a priori um 

obstáculo para novas formas de 

exercício do poder. Com efeito, para a 

evolução e consolidação da ideia de 

governança torna-se necessário (…) 

uma revisão de valores e conceitos, 

uma transformação político-cultural.” 

Cabe a todos os atores não estatais 

reivindicar o papel vital de diagnóstico 

dos problemas de governança e a 

permita de soluções práticas que vise o 

melhoramento da justiça face a 

“(in)”justiça democrática e social. 

 

 

 

 

*Texto publicado no Semanário Canal de 

Moçambique. 

 

José Noronha Rodrigues 
Advogado 
Professor de Direito na UAç 
 

Sexual Abuse at Spain* 

  Spain ratified the Convention on the 

Rights of the Child on November 30, 

1990. It also ratified, as recommended 

by the Committee, the Hague 

Convention on Protection of Children 

and Cooperation in Respect of Inter-

Country Adoption, which came into 

force on 1 st November 1995. It also 

ratified the Convention Against Torture 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment on October 

10, 1987 and is also party to the 

European Convention for the 

Prevention of Torture since 1989. 

According to article 96.1 2 of the 

Spanish Constitution, articles from 

ratified international conventions and 

treaties are automatically incorporated 

into the domestic legal system. This 

means that the rights set out in the 

Convention on the Rights of the Child 

may be invoked by private individuals 

directly before Spanish judges and 

courts of law. Article 39.4 3 of the 

Constitution reinforces this disposition 
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by allowing children to benefit from the 

rights which the treaties recognise are 

due to them.  

  In this regard, it should be noted in 

Spain the sexual offences are located  in 

the Title VII, of the second book, of the 

new Criminal Code. The sexual offences 

are divided into several chapters: 1) 

Sexual aggression; 2) Sexual abuse; 3) 

Sexual harassment; 4) Exhibitionism; 

5) Offences related to prostitution and 

corruption of children. There is sexual 

aggression where the offence is 

committed with violence or 

intimidation. Rape is punished in Spain 

with prison in between 6 and 12 years. 

Any sexual  relation with a person of  

less than 13 years of age, is considered 

as non-consented, and always punished. 

The punishment is dependent on the 

kind of offence that took place. 

Someone can be punished with up to 15 

years of prison, when he is claimed of  

having sexual intercourse with a child, 

or with an adult under special 

circumstances. Special circumstances 

are the use of weapons; to act helped by 

other people; to be a relative of the 

victim, etc. Sexual abuse on Children is 

more frequent than the general public 

think, and of this sexual abuse begins 

on social networks. 

 

 

*Este artigo foi redigido a pedido da UNCRC 

Policy Center na qualidade de detentor da 

Cátedra das Nações Unidas para os Direitos da 

Criança. 

 
 

Ana Paula C. M. Sousa 

Mestre em Direito - Universidade 

Católica Portuguesa 

 

 
 
Breves considerações sobre o acórdão 

do Tribunal Constitucional n.º 
408/2015 de 2015-10-14 

Foi publicado, no Diário da República 

n.º 201/2015, Série I de 2015-10-14, o 

Acórdão do Tribunal Constitucional 

408/2015, de 14 de Outubro. 

  O acórdão em apreciação declara, com 

força obrigatória geral, a 

inconstitucionalidade da norma que 

aplica o artigo 703.º do Código de 

Processo Civil, aprovado em anexo à 

Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, a 

documentos particulares emitidos em 

data anterior à sua entrada em vigor, 

então exequíveis por força do artigo 

46.º, n.º 1, alínea c), do Código de 

Processo Civil de 1961, constante dos 

artigos 703.º do Código de Processo 
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execução iniciados após a sua entrada 

em vigor. Não obstante, o artigo 703º 

do NCPC viola o princípio da proteção 

da confiança dos cidadãos, uma vez que 

afeta situações passadas, recusando o 

reconhecimento da força executiva a 

documentos particulares que antes a 

tinham, desta forma desvalorizando a 

posição do credor de modo com que este 

não podia contar. Com efeito, se a lei 

nova estivesse vigente ao tempo em que se 

produziu o facto a provar, poderiam os 

credores ter adotado outras diligências ou 

precauções no sentido de se munirem de 

um título executivo, o que significa que a 

base da confiança gerou, nesta hipótese, 

uma situação de "uso da confiança" por 

inatividade. 

  Afigura-se, pois, certíssima, a 

pronúncia de inconstitucionalidade da 

norma feita pelo Tribunal 

Constitucional, por violação do 

princípio da proteção da confiança. 

 

 

 

 

 

 

Civil e 6.º, n.º 3, da Lei n.º 41/2013, de 

26 de junho. 

  O novo CPC eliminou do elenco dos 

títulos executivos os «documentos 

particulares, assinados pelo devedor, 

que importem constituição ou 

reconhecimento de obrigações 

pecuniárias, cujo montante seja 

determinado ou determinável por 

simples cálculo aritmético de acordo 

com as cláusulas deles constantes, ou de 

obrigação de entrega de coisa ou de 

prestação de facto». Esta opção do 

legislador teve a ver com o facto de os 

documentos particulares oferecerem um 

diminuto grau de segurança, o que 

tinha como consequência que fossem 

sempre alvo de oposição à execução, 

tornando os processos mais lentos. 

Contudo, a alteração da lei implica um 

recurso prévio à ação declarativa, com 

as conhecidas desvantagens associadas, 

nomeadamente, a morosidade e o 

aumento do custo do processo. Talvez a 

intenção do legislador passe pela 

utilização, nestes casos, do mecanismo 

da injunção. 

  O pedido de fiscalização incide 

precisamente sobre a supressão do valor 

de título executivo de documentos 

particulares que já o possuíam aquando 

da entrada em vigor do novo CPC – 

problema da sucessão no tempo das leis 

processuais. 

  Não estamos perante uma aplicação 

retroativa de lei restritiva do direito ao 

acesso aos tribunais, já que a alteração 

apenas se aplica aos processos de 
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Virgílio de Carvalho 

Mestre em Direito  

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa 

 

A Protecção dos Direitos da Criança 
no âmbito do Direito da Família em 

Moçambique 
Como Vimos, no artigo inerente a 

protecção constitucional, os direitos da 

Criança em Moçambique vêem, 

constitucionalmente, protegidos, 

através da consagração no art. 47.º da 

CRM de 2004.  

O legislador moçambicano não ficou 

alheio a outra espécie de tutela, haja 

vista a ingerência da família nessas 

matérias. Aliás, a família representa 

para a criança o núcleo rígido onde 

subjaz todos os direitos da infância, 

pese embora a intervenção da 

sociedade, do Estado através do sistema 

de educação e das organizações 

internacionais que tem o papel de 

moldar a educação familiar.  

Sendo a família, constitucionalmente, 

consagrada como elemento 

fundamental e basilar de toda a 

sociedade (vide n.º 1, do art. 119.º da 

CRM) e sendo a família “…responsável 

pelo crescimento harmonioso da criança 

e educa as novas gerações nos valores 

morais, éticos e sociais…” ela, sem 

embargo, representa a força motriz de 

tutela, em prima facie, das garantias 

jurídicas que norteam a criança de 

qualquer Estado democrático e de 

Direito, apesar dessa tendência estar 

desvinculada com a realidade de 

muitos Estados que continuam a ver a 

criança, como um objecto chegando a 

ponto de ceifá-las a vida, através do 

infanticídio, por achar, por um lado, 

que ela não detém as características 

desejadas e, por outro lado, por pensar 

que as mesmas não passam de 

criaturas inúteis, causadoras da 

depressão económica. Aliás, quer a 

criança quer a mulher, desde muito 

foram seres inseridos dentro de uma 

plataforma discriminatória. Os 

chamados clássicos, Sócrates, Platão e 

Aristóteles, apesar de pregarem o bem, 

como princípio supremo que actua em 

cada indivíduo em busca da justiça, 

princípio de colectividade, admitiam, 

para além da escravidão a não 

intervenção, na política, de crianças e 

mulheres, ou seja, era vedado a estas 

camadas as grandes decisões, como, 

por exemplo, o direito ao voto, etc). 

A ideia de envolver a mulher e a 

criança tem sido muito recente, pois, 

hoje já se observa um grande afluxo 

das mulheres na vida política activa, 

assim como as criança e jovens, 

através de iniciativas, como o 

parlamento infanto-juvenil.  

A Lei da família de Moçambique, Lei 

n.º 10/2004 de 25 de Agosto resultou 
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de uma necessidade de actualização dos 

problemas jurídicos-familiares, tendo em 

conta a realidade da conjuntura nacional 

no concernente a organização do 

agregado familiar, face à sociedade, ao 

Estado e outros órgãos sociais internos e 

as instituições internacionais. A Lei da 

família tal como sucede com o actual 

ordenamento jurídico português fazia 

parte do Livro IV do Código Civil 

todavia esse facto, actualmente, já não 

está assim consignado uma vez que na 

vertente moçambicana esse Livro foi 

revogado sendo aprovado, em função 

disso, a Lei acima supra. Não obstante, o 

legislador moçambicano avançou ainda 

mais reservando as matérias inerentes à 

família e a criança um instrumento mais 

abrangente, designado por Código da 

Família. O Código da família de 

Moçambique discute, entre várias 

matérias a tutela dos direitos da criança 

através da Lei de Promoção e Protecção 

dos Direitos da Criança, Lei 7/2008 de 9 

de Julho; Lei da Organização Tutelar de 

Menores, Lei 8/2008 de 15 de Julho e a 

Lei de Prevenção e Combate ao Tráfico 

de Pessoas, Lei 6/2008 de 9 de Julho.  

Desde já a criança insere-se dentro dos 

vários institutos do direito da família, 

referimo-nos ao instituto do parentesco 

na linha recta ou colateral; do casamento 

que tem como finalidades a vida plena e 

a procriação; a adopção que envolve 

pessoas adoptadas não maiores de idade, 

lembrando que em Moçambique a 

maioridade civil atinge-se aos 21 anos 

(vide art. 122.º do Código Civil), apesar 

da Lei da Promoção e Protecção da 

Criança aferir que deixa de ser criança 

os indivíduos que perfizerem os 18 

anos (vide art. n.º 1, do art. 3.º). Outro 

instrumento não menos importante, 

no âmbito do direito da Família é o 

que decorre dos artigos 204.º a 388.º 

da Lei 10/2004 de 25 de Agosto que se 

debruça sobre a Filiação, onde se dá o 

estabelecimento e o reconhecimento 

da maternidade ou paternidade do 

filho, como também se intenta a acção 

da averiguação oficiosa quer da 

maternidade quer da paternidade no 

concernente a perfilhação do filho, 

lembrando que em Moçambique veda-

se a possibilidade da fecundação 

artificial segundo consta do art. 211.º. 

Outrossim, a figura do poder parental 

é também chamada à colação pelos 

artigos 283.º e seguintes inexistindo 

ainda o conceito de responsabilidades 

parentais como concebido em 

Portugal. Não se deixaria de se 

acentuar a importância que se dá a 

subsecção inerente à Tutela de 

Menores arts 337.º e ss.). 

Todas as disposições plasmadas no 

Direito da Família inerentes a criança 

refletem mais uma vez o esforço que o 

legislador moçambicano enseja em ver 

os deveres e os direitos da criança 

protegidos por todos os autores 

sociais, motivo pelo qual impera a 

importância do instrumento ora em 

discussão.  
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