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Resumo  

O presente artigo propõe-se a trazer um panorama sobre menores em conflito com a lei em Moçambique: 

reflexões sobre direitos dos detidos e o impacto socioeducativo de medidas de segurança de menores de 16 aos 21 

anos em Maputo (2019-2021), tendo como objectivo analisar a situação dos menores em conflito com a lei em 

Maputo a partir de reflexões sobre direitos dos detidos e o impacto socioeducativo de medidas de segurança, 

neste período. Para o efeito, este artigo vai trazer uma reflexão a partir da detenção até as medidas aplicadas. Em 

termos conceptuais o artigo definirá alguns conceitos ligados ao tema e fará algumas relações dos mesmos. Tem 

como questão de partida: De que modo os menores em conflito com a lei em Moçambique são tratados no âmbito 

dos seus direitos e na inserção socioeducativa? Como metodologia, usou-se a pesquisa bibliográfica através de um 

estudo qualitativo. Por fim, propõe-se fazer uma análise dos conteúdos dos dados recolhidos para aferir a eficácia 

da observância dos direitos dos detidos e o impacto socioeducativo de medidas de segurança de menores de 16 

aos 21. Assim, os resultados da pesquisa evidenciaram que a medida socioeducativa teria o feito desejado se 

ocorresse a detenção num campo de reabilitação que tem programas para o efeito ou melhor no Estabelecimento 

Prisional de Reabilitação Juvenil de Boane, que é único no País. Nestes termos, a reinserção social não seria 

afectada por vários factores e meios que os vários estabelecimentos normais de detenção oferecem aos detidos. 

 

Palavras – Chave: Menores; conflito com a lei; direitos dos detidos; impacto socioeducativo; medidas de 

segurança. 
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Abstract 

 

This article proposes to bring an overview of minors in conflict with the law in Mozambique: reflections on the 

rights of detainees and the socio-educational impact of security measures for minors aged 16 to 21 in Maputo 

(2019-2021), with the aim of The aim is to analyze the situation of minors in conflict with the law in Maputo based 

on reflections on the rights of detainees and the socio-educational impact of security measures during this period. 

To this end, this article will bring a reflection from the arrest to the measures applied. In conceptual terms, the 

article will define some concepts related to the theme and make some connections between them. Its starting 

point is: How are minors in conflict with the law in Mozambique treated within the scope of their rights and socio-

educational insertion? As a methodology, bibliographical research was used through a qualitative study. Finally, it 

is proposed to carry out an analysis of the contents of the collected data to assess the effectiveness of the 

observance of the rights of detainees and the socio-educational impact of security measures for minors aged 

between 16 and 21. Thus, the results of the research showed that the socio-educational measure would have 

achieved the desired result if the detention had taken place in a rehabilitation camp that has programs for this 

purpose, or rather in the Prison for Juvenile Rehabilitation in Boane, which is unique in the country. In these terms, 

social reintegration would not be affected by the various factors and means that the various normal detention 

facilities offer to detainees. 

 

Words – Key: Minors; conflict with the law; rights of detainees; socio-educational impact; security measures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução  

 

O presente artigo versa sobre Menores em conflito com a lei em Moçambique mas na 

perspectiva de reflexões sobre direitos dos detidos e o impacto socioeducativo de medidas 

de segurança de menores de 16 aos 21 anos em Maputo (2019-2021). 

O UNICEF define "criança em conflito com a lei" como qualquer pessoa com menos de 

18 anos que entre em contacto com o sistema de justiça como resultado de ser suspeito ou 

acusado de ter cometido um crime. A Penal Reform Internacional considera menores as 

pessoas que não se desenvolveram completamente e, no mínimo, incluem crianças até aos 

18 anos, embora por vezes até aos 21 anos de idade. A justiça juvenil é um sistema de leis, 

políticas e procedimentos destinados a regular o processamento e o tratamento de 

delinquentes não adultos, que tenham violado a lei e fornecer recursos legais que protejam 

os seus interesses em situações de conflito ou negligência. 

De salientar que, qualquer indivíduo detido tem o Direito ao tratamento digno como 

cidadão independente da sua idade do detido, segundo defende os Direitos Humanos. 

Vale destacar que enquanto as penas têm natureza retributiva preventiva, as medidas 

de segurança são preventivas. Ademais, as penas são proporcionais à gravidade da infracção, 

enquanto a proporcionalidade das medidas de segurança é estabelecida de acordo com a 

periculosidade do sujeito em conflito com a lei. A punição para aqueles considerados 

inimputáveis, deixou de ser a pena e denominou-se medida de segurança. 

Menores em conflito com a lei, trata-se de um fenómeno complexo que requer 

diferentes estratégias de distintos sectores da sociedade para se enfrentar. Um dos desafios 

que se apresenta é como se deve trabalhar com menores em conflito com a lei em processo 

de cumprimento de medida socioeducativa, garantindo seus direitos educacionais e de 

saúde, tendo em conta a idade mais afectada pelo fenómeno, de 16 a 21 anos. 



Diante do exposto acima, procuramos elucidar os contornos desta pesquisa usando um 

estudo qualitativo que partiu da pesquisa bibliográfica.  

 

Problematização 

Com o presente o artigo, pretendemos levar o assunto a uma reflexão proactiva, com o 

objectivo de analisar a situação dos menores em conflito com a lei em Maputo a partir de 

reflexões sobre direitos dos detidos e o impacto socioeducativo de medidas de segurança. 

Em 2002, um investigador nacional desenvolveu um estudo patrocinado/encomendado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que revelou que a 

população prisional cumprindo pena na Cadeia Central de Maputo, na Cadeia de Máxima 

Segurança/Unidade Operativa, vulgo “BO” e cadeia Feminina de Ndlavela, localizadas nas 

cidades de Maputo e na Província de Maputo, respectivamente, havia um número significativo 

de menores a cumprir penas: dos 685 condenados, 144 eram pessoas de faixa etária dos 16 aos 

19 anos, o que corresponde a cerca de 21% dos condenados (Brito, 2002). 

Segundo a WISA (2016) revelou que 35% da população que está em estabelecimentos 

penitenciários em Moçambique é composto por pessoas entre os 16 a 21 anos de idade. 

Face aos factos elencados, o presente artigo julgamos pertinente por ser actual e 

apoquenta toda a sociedade. Ademais, tem atingido o sistema escolar, porque alguns alunos 

ultimamente já apresentam comportamentos desviantes.  

Quanto aos casos de menores em conflito com a lei, a ausência pode ser 
explicada, por um lado, pela inexistência de instituições adequadas para 
lidar com aquele tipo de questões em Moçambique. A precariedade da 
oferta jurídica e judiciária afasta uma parte considerável da procura 
potencial. Por outro lado, há muitos casos de menores em conflito com 
a lei que recebem tratamento inadequado por parte das instituições 
judiciárias, particularmente a polícia, sendo-lhes aplicadas medidas 
carcerárias (Fumo, José & Samo, 2012, p. 44). 

 



Estes elementos supracitados, leva-nos a procura de um entendimento partindo da questão 

que se segue: De que modo os menores em conflito com a lei em Moçambique são tratados no 

âmbito dos seus direitos e na inserção socioeducativa? 

 

Fundamentação teórica  

Escola Clássica 

Para Emmanuel Kant, “a finalidade da pena é o restabelecimento da ordem moral 

perturbada pelo crime. O castigo compensa o mal e dá recompensa à moral.” 

Este posicionamento entra em desarmonia com a Constituição da República de 

Moçambique uma vez que põe em causa os direitos consagrados à luz do artigo 56 da não 

obstante, o poder do Estado basear-se em resposta à violência legal pela punição com uma 

pena de prisão e/ou alternativas à prisão. 

Delito esta escola, considera-se uma entidade jurídica que deve estar contida na lei 

promulgada, tornada pública para que todos sintam a ameaça da pena proporcionalmente 

retributiva, também contida na lei. E responsabilidade penal nesta escola, tem por fundamento 

a responsabilidade moral que advém da imputabilidade moral que deriva, por sua vez, do livre - 

arbítrio. 

       Pena é retributiva, aflitiva, intimidativa e expiatória. O mal tem que ser pago com outro 

mal. 

Medida da pena intrinsecamente ligada com a gravidade dos elementos, material e moral, é 

que determina a proporção da pena. A pena tem que ser proporcional ao crime. 

Para Farias (2008), a doutrina positivista se preocupa com a pessoa do criminoso, buscando 

saber quais os factores que o levaram ao crime e o estado perigoso em que ele se encontra. 

Escola Positiva 

Para Farias (2008), o ser humano ainda que esteja no ventre da sua progenitora pode já ter 

tendências para o crime, ou então que, no seu processo evolutivo e social, pode ser afectado de 



tal forma que seja impelido a tal acção, na convivência do dia-a-dia, pelas experiências vividas, 

entre outros males que possam ser buscados na sociedade. 

A escola positivista parte de outra abordagem ao direito. Ao contrário da escola anterior 

para a qual o direito é anterior ao homem, nesta escola o Direito é “o resultado da vida em 

sociedade, e sujeito a variações no espaço e no tempo”. 

Segundo Farias (2008), impacto desta escola foi importante porque estando focada na cura 

do criminoso, passou a considerar-se importante que as condições de detenção fossem 

humanizadas, que se separassem os criminosos conforme a idade, o sexo, o delito ou o tipo de 

delito. E que as penas privativas de liberdade fossem tanto quanto possível reduzidas. 

Diante deste postulado, as punições aos infractores não devem assumir uma feição bárbara, 

desnecessariamente severa, ou longa, devendo acima de tudo propiciar o tratamento do 

infractor e a sua preparação para regressar à sociedade e evitar toda a desgraça que a privação 

da liberdade possa ocasionar ao delinquente ora condenado. 

Delito nesta escola, considera-se um facto humano e social. Um fenómeno natural 

produzido por causas biológicas, físicas e sociais. E, responsabilidade penal esta escola, incide 

no homem porque vive em sociedade. Pelo facto de conviver em sociedade ele se faz sujeito de 

direitos e deveres e, por isso, é responsável. 

Pena é uma reacção social contra o crime. Se o homem coexiste e convive em sociedade e a 

perturba com a prática de crimes, esta mesma sociedade reage e se defende com a pena contra 

o criminoso. Medida da pena intrinsecamente ligada com o grau de periculosidade ou 

temibilidade é que determina a gravidade da pena. 

Segundo Farias (2008), a doutrina clássica se preocupa com a legalidade e a justiça, 

principalmente a penal.  

Escola Moderna Alemã 

Os teóricos da Escola Alemã consideram que há mais elementos de natureza social que 

possibilitaram mais autonomia e avanços significativos do Direito Penal. 



Noronha (2004) considera que a escola alemã não aceita o protótipo de criminoso nato, 

nem um “tipo antropológico de delinquente”, mas aceita existirem causas de natureza 

individual e externa (principalmente económicas) que têm influência real na prática de crimes. 

Pressuposto para se efectivar uma detenção 

Para iniciar esta abordagem vale realçar à presunção de inocência que está prevista no n.º 1 

do artigo 1, do Código Processo Penal aprovado pela Lei n.º 25/2019, com o seguinte teor: 

“Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado de sentença condenatória.” 

No n.º 2 indica que, “A presunção de inocência do arguido exige que a prova de sua 

culpabilidade seja feita por quem acusa e em tribunal, na obediência das regras estabelecidas 

pelo presente Código.” 

Por último no n.º 3 esclarece o enquadramento de incertezas nos seguintes termos: 

“Havendo dúvida razoável sobre quaisquer factos relativo à infracção cuja existência se procura 

verificar ou à responsabilidade que se pretende apurar, ela é resolvida em favor do arguido.”  

No que tange a suspeito está previsto no n.º 1 do artigo 26 de CPP, nos seguintes termos: 

Considera-se suspeito aquele relativamente ao qual exista indício de que cometeu ou se prepara 

para cometer um crime, ou que nele participou ou se prepara para participar. 

Nesta senda, arguido está previsto no n.º 2 do mesmo Código indica que assume esta 

qualidade aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida audiência preliminar num 

processo penal. 

De referir que a detenção só pode ocorrer respeitando o previsto no artigo 297 e seguintes 

do CPC. Contudo o mais relevante para esta pesquisa é flagrante delito. 

Para Matsimbe (2012), a detenção pode ser vista como um instrumento de reacção ao 

crime violento, contudo, deve merecer tratamento constitucional, de modo a excluir eventuais 

abusos de poder do Estado contra a restrição dos direitos de liberdade dos cidadãos. Assim, a 

detenção só deverá visar aquele cidadão que, pela sua conduta, ponha em perigo grave outros 

direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 



Nesta senda, as constituições modernas incorporam nas ordens internas o direito à 

liberdade e à segurança através da resolução do compromisso assumido na adesão às 

liberdades, direitos fundamentais do homem e dos povos contidos nas declarações, convenções 

e outros instrumentos adaptados no quadro da ONU.  

Conforme se dispõe no n.º 2 do art.º 29.º da DUDH chega-se à seguinte conclusão: que a 

liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade do outro, ou seja, os direitos de cada um 

terminam onde começa o exercício dos direitos dos outros2. 

Tendo como base o art.º 29.º da DUDH, pode-se dizer, sem margem de dúvida, que a 

expressão “ser livre”, significa que “qualquer cidadão pode fazer todas as vontades conforme a 

sua consciência manda, desde que não ponha em causa a liberdade dos outros”. 

Compete à polícia a função de garantir e defender os direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos, através de aplicação, quando necessário, de medidas de polícia. As medidas de polícia 

estão previstas na Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto3. 

A todo o arguido é garantida a defesa. Todos os interrogatórios de arguido preso são feitos 

com assistência de um defensor. O arguido não preso pode, querendo, prescindir, depois da 

informação desse direito, de defensor nos interrogatórios processuais – vide art.º 64.º, n.º 1 do 

CPP. 

Para Matsimbe (2012), a detenção e a prisão preventiva são ambas medidas privativas de 

liberdade pessoal, por um lapso de tempo. 

 
2 A DUDH estabelece no art.º 29.º o seguinte: “N.º 1 – O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da 

qual não é possível o livre e o pleno desenvolvimento da sua personalidade. N.º 2 - No exercício destes direitos e 

no gozo destas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela Lei com vista 

exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de 

satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. N.º 3 - Em 

caso algum estes direitos poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios da Nações Unidas.” 

3  Ver art.ºs 28.º e 29.º da Lei de Segurança Interna 



A detenção é uma medida privativa da liberdade de carácter precário e condicionado que 

pode ser executada tanto pelas autoridades judiciárias, como pelos órgãos de polícia criminal 

ou, em certas circunstâncias, por qualquer cidadão. 

A prisão preventiva é, também, uma medida privativa da liberdade de carácter excepcional, 

provisório e subsidiário. 

As duas medidas podem distinguir-se quanto à sua natureza, finalidade, duração, 

competência para as ordenar e à qualidade processual dos visados.  

Presume-se flagrante delito o caso em que o agente não é surpreendido durante a execução 

ou depois da execução do facto criminal mas é, logo depois da cessação do crime, perseguido 

por qualquer pessoa (cidadão comum, polícia ou autoridades judiciárias) ou é encontrado a 

seguir à prática do crime com objectos ou sinais que mostrem ter acabado de o praticar. 

O estado de flagrante delito, em caso de crime permanente, persiste enquanto durarem os 

sinais que mostrem claramente que o crime está a ser cometido e o agente está nele a 

participar, nos termos do n.º 3 do art.º 256.º do CPP. 

A noção de flagrante delito está plasmada no art.º 288.º de CPPM, que estabelece que “é 

flagrante delito todo o facto punível que se está cometendo ou que se acabou de cometer. 

Reputa-se, também, flagrante delito o caso em que o agente é, logo após a infracção criminal, 

perseguido por qualquer pessoa, ou foi encontrado a seguir a prática da infracção com objectos 

ou sinais que mostrem claramente que a cometeu ou nela participou.” 

Nos crimes semipúblicos a detenção só se mantém quando, em acto a ela seguido, o titular 

do direito de queixa o exercer – art.º 255.º, n.º 3 do CPP. 

Não é admissível a detenção do presumível autor nos crimes particulares – art.º 255.º, n.º 4 

do CPP. Nestes casos, apenas, se deve identificar o agente. Todavia, se este recusar a 

identificação deve ser detido por desobediência, nos termos do art.º 348.º do CP. 



Qualquer detenção em flagrante delito efectuada pela entidade policial deve ser 

comunicada de imediato ao MP4. 

Das teorias dos fins das penas 

As penas admitem três fins essenciais. Assim, as teorias das penas pretendem identificar os 

motivos ou as razões que levam o indivíduo a cometer o crime e posterior culpabilidade.  

O penalista Greco entende que a “pena deve reprovar o mal produzido pela conduta 

praticada pelo agente, bem como prevenir futuras infracções penais.” 

Grokskreutz entende que “a pena, na verdade, é oriunda da realização de uma conduta 

ilícita, antijurídica e culpável, destinada a todo aquele que desrespeitou a legislação penal, 

sendo assim, uma forma do Estado efectivamente aplicar a norma ao caso concreto”.  

Ou seja, é o meio que o Estado exercer a jurisdição de uma conduta abstracta a um caso 

real conforme lecciona Bitencourt. Nota-se claramente, uma interdependência entre estes, 

pois, a justificação da pena envolve a prevenção geral e especial. 

Estes pressupostos, têm seu fundamento em três teorias, em concreto a Teoria Absoluta ou 

Retributiva, Teoria Relativa ou da Prevenção e Teoria Mista ou Unificadora da Pena. 

Direitos dos detidos 

A Constituição (2004) consagra e garante os direitos fundamentais universalmente 

reconhecidos no mundo globalizado. Constituição esta, que de forma progressiva garante a 

promoção e defesa dos direitos humanos. 

O n.º 3 do art.º 64.º da CRM obriga a que o detido seja informado, imediatamente e de 

forma compreensível das razões da sua detenção ou prisão e dos seus direitos. Impende sobre 

o juiz a obrigatoriedade de mandar informar o detido, antes de prestar declarações perante 

qualquer autoridade, dos factos que lhe são imputados, com intuito de se evitar interrogatórios 

inquisitórios e auto incriminações. 

 
4 Cfr. art.ºs 248.º e 259.º, al. b), do CPP. 



Do disposto no art.º 253.º do CPPM conclui-se que o arguido detido ou preso podem ser 

assistidos pelo seu advogado, durante o primeiro e subsequentes interrogatórios judiciais. Se o 

detido não tiver advogado por razões económicas, sendo este imprescindível, o tribunal é 

obrigado a assegurar a adequada assistência jurídica e patrocínio judicial previsto no n.º 2 do 

art.º 62.º da CRM. 

Ao advogado do arguido detido não lhe é admissível a interferência de qualquer forma no 

processo, durante o primeiro interrogatório judicial. 

Um dos “Objectivos Fundamentais” do Estado moçambicano é a “defesa e a promoção dos 

direitos humanos e da igualdade dos cidadãos perante a lei” previsto na alínea e) do artigo 11 

da CRM. 

Este dispositivo constitucional assume assim uma relevância notável, pois naturalmente 

condiciona o restante texto constitucional bem como o Estado e Cidadãos nas suas relações 

mútuas no respeito da dignidade da pessoa humana. 

No tocante aos Direitos Civis e Políticos, os artigos 40 e 59 da CRM proclamam o direito à 

vida, direito de não ser torturado ou sujeito a um tratamento cruel ou desumano, direito à 

liberdade e segurança, respectivamente. 

Vale lembrar que o direito do detido está previsto no n.º 1 do artigo 6, do Código Processo 

Penal aprovado pela Lei n.º 25/2019, com o seguinte teor: 

“Toda a pessoa detida ou presa deve ser imediatamente informada, de forma clara e 

compreensível, das razões da sua detenção ou prisão e dos seus direitos constitucionais e legais, 

e autorizada a contactar defensor, directamente ou por intermédio de sua família ou de pessoa 

da sua confiança.” 

À luz do artigo 7 do CPP está previsto que “Todo o interveniente em acto de processo penal, 

que nele seja chamado a prestar depoimento, tem o direito de se fazer acompanhar de 

defensor, seja perante autoridade judiciária, seja perante autoridade de polícia criminal  

 



Crianças em conflito com a lei. Conceitos e causas 

Para Baleira (2003), o termo ‘criança em conflito com a lei’ “é uma expressão conceitual que 

envolve elementos que representam realidades sociais de grande complexidade, 

nomeadamente a ‘criança’, a ‘lei’ e, entre estes, o próprio ‘estado de conflito’ que o significado 

da expressão encerra”. 

Em relação ao termo adolescente, Eisenstein (2005), explica que os limites cronológicos da 

adolescência são definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos 

(adolescentes) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos (youth), 

critérios estes usados principalmente para fins estatísticos e políticos. 

Assim, essa autora esclarece que “na maioria dos países, o conceito de maioridade do ponto 

de vista legal é estabelecido aos 18 anos, mas outros critérios existem e permanecem flexíveis e 

confusos, de acordo com os costumes e culturas locais”. 

Nesse sentido, Marques (1997), afirma que: 

O menor, pelo seu desenvolvimento mental ainda incompleto, não 
possui a maturidade suficiente para dirigir a sua conduta com poder de 
autodeterminação em que se descubra, em pleno desenvolvimento, os 
factores intelectivo e volitivos que devem nortear o comportamento 
humano. Daí entender-se que o menor não deve considerar-se um 
imputável.  

 

Para Baleira (2003), à luz da Legislação moçambicana (Código Penal e Civil), encontram-se, 

objectivamente, três classes ou categorias de crianças ou de adolescentes, nomeadamente: 

criança menor de 16 anos de idade – legalmente inimputável; criança maior de 16 e menor de 

18 anos de idade – penalmente imputável com pena diminuída e civilmente inimputável; 

criança maior de 18 e menor de 21 anos de idade – penalmente imputável e civilmente 

inimputável. 

Essas divisões em categorias provêm do entendimento de que a pessoa, em certa idade, 

ainda não goza de uma sanidade mental apta para responder com as suas responsabilidades, 

como afirma Bitencourt (2002): 



A falta de sanidade mental ou a falta de maturidade mental, que é a 
hipótese da menoridade (18 anos), podem levar ao reconhecimento da 
inimputabilidade, pela incapacidade da culpabilidade. [...]. A 
imaturidade mental, isoladamente, esgota o conceito da 
inimputabilidade, porque, por presunção legal, o menor de dezoito anos 
culpabilidade. Nessa hipótese, é suficiente que se faça a comprovação 
da idade do menor, isto é, do aspecto puramente biológico.   

 

Responsabilidade civil e penal  

Para Scarabelli (2001, p. 34), os pais, além de serem responsáveis pelos prejuízos que 

causem aos seus filhos por negligência na criação e educação, poderão ser responsabilizados 

por danos causados a terceiros, por condutas de seus filhos menores, em decorrência do 

segundo ónus do pátrio poder: o dever de vigilância. Ademais, o dever de vigilância não está 

sempre com os pais, podendo ser, eventualmente, delegado a outras pessoas. Por isso se diz 

que a responsabilidade dos pais é intermitente, uma vez que cessa e restaura-se, conforme a 

delegação da vigilância. 

A reparação civil por parte dos pais existirá sempre, e enquanto seus filhos tiverem idade 

inferior a 21 anos. Atingida a maioridade, todo ser humano adquire plena capacidade para a 

prática de todos os actos na vida civil. Ademais, menores estão previstos no artigo 122 do CC. 

Segundo Scarabelli (2001), a responsabilidade dos pais pelos actos ilícitos de seu filho 

persistirá ainda quando ocorra emancipação voluntária (por concessão do pai ou da mãe ou por 

sentença judicial), cessando totalmente apenas quando derivar do casamento ou de outras 

hipóteses previstas. 

A Constituição da República de Moçambique (CRM) fixa a maioridade política em 18 anos, 

idade pela qual uma pessoa tem o dever e o direito de votar e de ser votada (exercício da 

cidadania).  

Contudo, no que diz respeito à responsabilidade criminal, que se traduz na imputabilidade 

ou inimputabilidade criminal, o Código Penal moçambicano (CP), determina que gozam de 

inimputabilidade absoluta “Os menores de 16 anos” (alínea a, do art. 46 do CP). E possuem a 



inimputabilidade relativa, “Os menores que, tendo dezasseis anos e menos de vinte e um, 

tiverem precedido sem discernimento” (alínea a, n.º 1, art. 47 do CP). 

Entretanto, o legislador moçambicano fixou em 16 anos a maioridade criminal (a 

imputabilidade), que se entende como sendo a idade a partir da qual se considera que a criança 

já goza da necessária liberdade e inteligência para distinguir entre o bem e o mal. 

Medidas socioeducativas  

Este processo de mudança estrutural da sociedade moçambicana foi oficialmente 

consolidado com a aprovação da Constituição (1990), que colocou o país na emergência de uma 

sociedade “capitalista da periferia”, com o advento da economia de mercado que substituiu a 

economia centralmente planificada do período anterior.  

Como aponta o Artigo 3 da CRM sobre Estado de Direito Democrática, “a República de 

Moçambique é um Estado de Direito, baseado no pluralismo de expressão, na organização 

política democrática, no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais do Homem” 

(CRM, 2004, p.2). 

Este novo contexto social, económico e político, anunciou uma nova era. Uma nova 

sociedade que exerce uma forte pressão monetária e de introdução ao trabalho assalariado 

que repercutem no domínio do crime, da violência e dos direitos humanos.  

Segundo Gouveia (2019), no caldo cultural europeu do século XIX a Sociologia começa, 

então, a tomar forma enquanto um campo empírico especializado de investigação – ou seja 

uma ciência. Não se pode falar em um “fundador” da sociologia, como alguns autores 

defendem. 

Assim, o que é devido a um é devido a todos, e o benefício de um recai sobre todos. Por 

exemplo, no direito ambiental, o acto de não poluir é algo devido não a este ou àquele 

indivíduo, mas à comunidade como um todo ou, de um modo mais preciso, este acto é devido a 

todos os membros da comunidade.  



O acto que visa directamente o bem comum alcança indirectamente o bem de cada membro 

da comunidade. 

Em Moçambique é considerado criança pessoa menor de dezoito anos de idade e estende-

se, sempre que se justifique para 21 anos de idade (LEI 7/2008). 

O discurso do Presidente Samora Machel, que vigorou nos anos da sua presidência (1975-

186) citado por (Saiete, 2008) afirmava que: 

“(...), apelava a todos moçambicanos para que acarinhassem toda a criançada”.  

Portanto, as mudanças ocorridas rapidamente nos finais da década de 1980 e início de 1990, 

colocaram quase todo esse discurso por terra, em pensamento e acção. 

Segundo Maloa (2019), as mudanças sociais no discurso sobre a criança na segunda metade 

da década de 1980 têm sido objecto de muito debate e reflexão sociológicos. Para alguns 

analistas, estas mudanças indicam a chegada de uma nova forma de vida neoliberal, pós-

década de 1990, bem distinta daquela da época de Samora Machel. 

Olhando para esta situação de mudança, podemos afirmar que um comportamento só pode 

ser tido como desviante em relação a uma sociedade, pois que é esta que dita as normas de 

comportamento aceitáveis e bem como o comportamento não aceitáveis de indivíduo/grupos. 

Medidas de segurança 

Muenda (2015), em Moçambique, as prisões apresentam características definidas no sistema 

penitenciário progressivo ou reformatório, pois, à medida que o recluso vai apresentando uma 

conduta mais aceitável no seio em que se encontra inserido, o regime de detenção vai 

assumindo uma progressão, fazendo deste modo com que as circunstâncias atenuantes 

interfiram directamente sobre o delinquente na mudança de um regime para outro, isto é, de 

fechado a semi-aberto e deste ao regime aberto ou pela concessão a liberdade condicional.  

Para Muenda (2015), a progressão constitui um benefício e um estímulo para o detido, 

todavia, caso revele uma conduta incompatível ao regime, o mais provável será o de reverter o 

condenado ao regime anterior ou a regressão ao regime prisional fechado, quando se origina 



falta grave, indisciplina, tentativa de fuga, perdendo a totalidade da pena e sobressaindo nova 

condenação.  

Segundo a Resolução nº 65/2002, a Política Prisional refere em seu trecho que “nenhum 

recluso deve ser colocado num nível de segurança que seja mais que o necessário e indicado 

pela avaliação da perigosidade feita no momento da sua afectação a um determinado 

estabelecimento. O cumprimento das penas, em particular as penas de prisão maior (24 anos) 

faz-se de acordo com um regime que, em função do bom comportamento dos reclusos, evolui 

no sentido de redução gradual da sua severidade.” 

 

Metodologia 

Do ponto de vista metodológico, o artigo é de cariz qualitativo e quanto ao paradigma é 

interpretativa. De realçar que, a técnicas de recolha de dados foi usada o levantamento 

bibliográfico, tendo em conta que incide em materiais bibliográficos disponíveis, observação e 

entrevista semi-estruturada.  

Discussão dos resultados 

Apresentamos e discutimos os resultados obtidos através da análise dos dados 

provenientes do trabalho de campo.  

Este é a parte que nos permite responder às questões de investigação, seguintes: 

➢ Quais são os pressupostos necessários para se efectivar uma detenção? 

➢ Que força vinculativa tem os direitos dos detidos tendo em vista os menores em 

conflito a lei? 

➢ Qual é o alcance da finalidade socioeducativa de medidas de segurança de menores? 

➢ Até que ponto os direitos dos detidos e a finalidade socioeducativa de medidas de 

segurança são cumpridos? 



➢ Que virtudes e fraquezas podem ser sistematizadas a partir dos direitos dos detidos 

e a finalidade socioeducativa de medidas de segurança, tendo em vista a 

maximização de benefícios dos menores em conflito com a lei? 

Para apresentação e análise de dados foi aplicado o principal critério que é a 

categorização.  

A categorização deve ser entendida como um processo de classificação e redução de 

dados (invocados e suscitados). A definição de categorias na presente pesquisa, que resultará 

de um esforço de síntese de aspectos marcadamente importantes para o estudo, no que 

concerne ao tema.  

A categorização permite fazer uma análise mais profunda da informação obtida ao longo 

da recolha dos dados e na análise dos conteúdos. Por isso, pela natureza das informações que 

foram recolhidas, serão apresentadas sob forma de descrição, de modo a criar maior 

simplicidade na leitura e interpretação dos mesmos.  

Esse exercício foi acompanhado pela análise de conteúdo e a triangulação das questões 

essenciais.   

 

Conclusão 

Das análises feitas concluímos que: 

- A PRM devido a demanda processual crescente tem dificuldades de difundir os direitos 

dos detidos e cumprir em primeira instância; 

- O MP tem o desafio de aprimorar o mecanismo de fiscalização da legalidade; 

- A sociedade civil dentro das suas atribuições tem dificuldades em aprimorar a parceria 

com as instituições que lidam com esta matéria; 

- Os menores em conflito com a lei que tem noção dos seus direitos tem receio de 

solicitarem a quem de direito. 
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