REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Papel dos Tribunais Comunitários no Sistema de
Administração da Justiça em Moçambique
1. Enquadramento Jurídico-Legal dos Tribunais Comunitários
Em Moçambique coexistem vários sistemas normativos de resolução de
conflitos desde que não violem os princípios fundamentais da
Constituição (art.4 da CRM). O Estado reconhece e valoriza outras formas
de resolução de conflitos quer sejam formais ou informais.
Nesta conformidade, funcionam no País dois principais sistemas de
justiça, o formal e o informal.
 A justiça formal é exercida fundamentalmente pelos tribunais
Judiciais e tribunais especializados, consagrados na Constituição
da República (artigo 223);
 A justiça informal é praticada pelas autoridades comunitárias, nos
termos Regulamento do Decretos nº 15/2000 de 20 de Junho, que
estabelece as formas de articulação dos órgãos locais do estado
com as autoridades comunitárias e outras formas de resolução de
conflitos.
Os tribunais comunitários foram criados pela Lei nº 4/92 de 6 de Maio e
constituem o elo de ligação entre os dois sistemas coexistentes no País.
Na sua actuação os tribunais comunitários devem julgar ou resolver os
problemas sem seguir formalismos característicos dos tribunais judiciais.
Os tribunais comunitários agem em observância às boas práticas da
comunidade local e dentro dos limites impostos pela Constituição da
República.
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Os tribunais comunitários são instâncias não judiciais de resolução de
conflitos nas comunidades, independentes dos tribunais comuns
institucionalizados no sistema de justiça formal do País. (art. 5 da Lei nº
24/2007 de 20 de Agosto).
2. Constituição dos Tribunais Comunitários
Os Tribunais Comunitários são órgãos que permitem aos cidadãos
resolver pequenos conflitos no seio das comunidades, contribuindo para
a harmonização das diversas e boas práticas de justiça baseadas em
regras, usos e costumes das populações por isso eles devem se constituir
por iniciativa das próprias comunidades locais.
O processo de constituição dos Tribunais Comunitários é organizado pelo
Governo local, através das instituições do Ministério da Justiça
(conservatórias dos registos e notariado) que em coordenação com os
órgãos locais do Estado e os Tribunais Judiciais de Distrito, identificam
zonas ou locais de maior densidade populacional e elevado grau de
conflitualidade.
Com base nesse levantamento são elaborados programas de
implantação de novos tribunais.
A implantação de novos tribunais comunitários consiste na convocação
da população local, na indicação de possíveis candidatos a membros
destas instâncias de justiça na comunidade.
 As instituições locais do Ministério da Justiça em coordenação com
a Admnistração do Distrito e o Tribunal judicial de Distrito elaboram
um programa de constituição ou revitalização dos tribunais
comunitários.
 Os órgãos locais do Estado identificam os locais de maior
concentração populacional e verificam se há necessidade de
constituição de tribunais comunitários e programa a eleição dos
juízes com base em listas previamente preparadas para o efeito.
 No dia da eleição dos juízes deverão estar presentes os
representantes do Governo Distrital e do tribunal Judicial, tendo
este último a função de supervisar o processo eleitoral e validar o
resultado das eleições.
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 Na constituição dos novos tribunais comunitários deve-se dar
primazia aos Distritos onde ainda não existam os tribunais judiciais
ou em zonas de reassentamento das populações deslocadas.
 Na revitalização dos tribunais comunitários deve-se dar prioridade
à eleição de novos juízes para o preenchimento de vagas e a
reinstalação física para o seu funcionamento.
3. Jurisdição dos Tribunais Comunitários
Os tribunais comunitários só podem julgar casos ou resolver conflitos da
área sob a jurisdição da autoridade administrativa do local do seu
funcionamento.
Os tribunais comunitários devem funcionar nas sedes dos Postos
Administrativos, de Localidade, nos Bairros e nas Aldeias, em instalações
ou locais cedidos pelos órgãos locais do Estado ou pelas comunidades
locais.
Os tribunais comunitários não devem funcionar em instalações dos
partidos políticos ou de organizações partidárias nem em locais
pertencentes às organizações religiosas.
4. Composição dos Tribunais Comunitários
Na sua primeira constituição, os tribunais comunitários tiveram como
base a experiência dos tribunais judiciais de base que outrora fizeram
parte da organização judiciária de 1978. Por isso, os juízes dos tribunais de
base (de Localidade e de Bairros) passaram a ser juízes dos tribunais
comunitários.
Nos termos da Lei 4/92 de 6 de Maio, os tribunais comunitários são
compostos por juízes que são eleitos dentre os membros das
comunidades locais.
A lei estabelece que para cada tribunal comunitário devem ser eleitos 8
membros, sendo 5 efectivos, e os restantes 3 suplentes. E para o seu
funcionamento, obriga-se que estejam pelo menos 3 juízes incluindo o
Presidente.
Os juízes eleitos devem ser membros das próprias comunidades que
reúnam cumulativamente os seguintes requisitos:
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 Sejam nacionais;
 Sejam residentes do local (moram na comunidade);
 Tenham mais de 25 anos de idade;
 Conheçam os usos e costumes da comunidade;
 Sejam idóneos e de reconhecido mérito na comunidade (tenham
bom comportamento e desenvolvam actividades que beneficiem
a comunidade);

5. Competências dos Tribunais Comunitários
Nos termos da Lei 4/92 de 6 de Maio, os Tribunais Comunitários têm a
competência para deliberar sobre pequenos conflitos que ocorrem nas
comunidades.
Os tribunais comunitários resolvem problemas de pequena gravidade
que não sejam passíveis de penas privativas de liberdade. (art. 3 da Lei
4/92 de 6 de Maio).
Os tribunais comunitários deliberam segundo os usos e costumes locais,
desde que não atentem contra a Constituição e as demais leis.
5.2. Nas suas deliberações os tribunais comunitários são competentes
para aplicar como medidas:
 Crítica pública (repreensão em reuniões públicas);
 Prestação de serviço à comunidade (trabalho de trabalho útil a
comunidade);
 Indemnização à parte ofendida (pagamento à pessoa lesada).
 Privação do exercício do direito cujo uso originou o delito (abuso
do direito);
5.2. Na sua actuação os tribunais comunitários obrigam-se a julgar:
 De acordo com o bom senso e a equidade;
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 Privilegiando a oralidade;
 Atendendo aos valores sociais e culturais da comunidade;
 Promovendo o estabelecimento de conciliação e harmonia na
comunidade.
6. Articulação entre os Tribunais Comunitários e os Órgãos de
Administração da Justiça.
A Constituição da República estabelece no número 2 do artigo 223 que
podem ser criados os tribunais comunitários como uma espécie de
tribunais distintos dos demais tribunais, facto que pressupõe uma
orgânica e actuação própria desta instância de resolução de conflitos
na nossa sociedade.
Por outro lado, o nº 5 da Lei nº 24/2007 de 20 de Agosto, Lei de
Organização Judiciária define os Tribunais Comunitários como instâncias
não judiciais de resolução de conflitos.
6.1.No sistema de Administração da Justiça, os tribunais comunitários,
articulam-se com os seguintes órgãos:
 O Tribunal Judicial do Distrito;
 A Procuradoria do Distrito;
 As representações da Ordem dos Advogados e do Instituto
Nacional de Patrocínio e Assistência Jurídica;
 A Polícia da República de Moçambique
No processo de constituição e funcionamento dos tribunais comunitários,
intervêm os tribunais judiciais para o controlo e a validação dos
resultados eleitorais na eleição dos juízes, na formação do pessoal do
tribunal comunitário e na avaliação das competências para os casos
que lhes são incumbidos.
Igualmente, os Tribunais Comunitários articulam-se com outras instâncias
do sistema informal de justiça, na avaliação das medidas tomadas se
não atentam contra a Constituição e as demais leis e nas autoridades
comunitárias buscam as boas praticas locais e delas obtêm informações
necessárias sobre os litigantes.
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Esta articulação estende-se também para outras instituições do Estado,
tais como a polícia, representantes dos Órgãos Locais do Estado na
obtenção de instalações e para a protecção dos próprios tribunais,
respectivamente.
Os Tribunais Comunitários articulam-se também com as Procuradorias no
processo de educação jurídica e na prevenção de conflitos.
6. 2. Igualmente, na sua actuação, os tribunais comunitários articulam-se
com outras formas alternativas de resolução de conflitos nas
comunidades, como sejam:








Organizações sócio profissionais;
Liga Moçambicana dos Direitos Humanos;
Régulos e outros líderes tradicionais;
Secretários e outros líderes comunitários;
Organizações Religiosas;
Organizações de Massas;
Organizações sócio-profissionais.

6.3. Na sua actuação os tribunais comunitários obrigam-se a julgar:






De acordo com o bom senso e a equidade
De modo informal;
Desprofissionalizado;
Privilegiando a oralidade;
Atendendo aos valores sociais e culturais
comunidade;

existentes

da

7. Papel dos tribunais comunitários no sistema de Administração da
Justiça:
No quadro do sistema de Administração da Justiça do País, os tribunais
comunitários desempenham um papel preponderante na promoção do
acesso à Justiça e ao direito.
Com efeito, os tribunais comunitários contribuem desenvolvendo acções
que concorrem para alcançar os seguintes objectivos:
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a) Promoção da articulação entre os sistemas
coexistentes no País (justiça formal e informal);

de

justiça

b) Aproximação cultural dos tribunais judiciais à população
(valorização das boas práticas locais/ usos e costumes para a
resolução de conflitos);
c) Estabelecimento de métodos democráticos na eleição dos
juízes (os juízes são eleito dentre os membros das comunidades);
d) Garantia de representação das mulheres nos órgãos da justiça
(eleição das mulheres idóneas, independentemente do seu
grau de instrução ou académico);
e) Delimitação dos casos a serem resolvidos na base (definição
clara da competência dos tribunais comunitários);
f) Promoção da paz e harmonia na sociedade (reconciliação das
pessoas
desavindas
devolvendo
entendimento
na
comunidade);
g) Restauração e valorização da justiça popular (uso de métodos
de resolução de conflitos, característicos da justiça implantada
na base desde o processo de libertação do País).
h) Promoção da educação jurídica dos cidadãos (redução de
conflitualidade nas comunidades, disseminado os direitos e
deveres das pessoas);
7. Impacto dos Tribunais Comunitários no Sistema de Administração da
Justiça
No âmbito das suas competências, os Tribunais Comunitários na sua
múltipla acção (de educação cívica, de prevenção e de resolução de
conflitos) tem granjeado:
 Aceitação por parte das comunidades que em menos tempo e
pouco dispendioso, conseguem ver os seus problemas resolvidos.
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 Aceitação por parte das instituições da Administração da Justiça
porque estes tribunais constituem o sistema de justiça mais
expressivo e expandido no País.
 A acção do sistema de justiça informal que, em grande medida,
suplanta a inserção do sistema de justiça formal que nem sempre
é acessível em termos de custos e de proximidade, para além da
morosidade resultante do formalismo que lhe é característico.
 Aceitação do sistema de justiça informal porque os tribunais
comunitários constituem alternativas viáveis e consolidadas que
na base asseguram a administração da justiça na base.
 Os tribunais comunitários na sua actuação valorizam as boas
práticas locais e descongestionam os tribunais comuns em
conflitos de pequena gravidade que ocorrem nas comunidades
em geral.
8. Responsabilidade do Governo
No âmbito da promoção do acesso à justiça e ao direito, na vertente do
desenvolvimento dos tribunais comunitários a acção do Governo
circunscreve-se num programa de realizações visando a implementação
das tarefas constantes dos principais instrumentos de planificação
seguintes:


No Programa Quinquenal do Governo 2010-2014, no qual se
estabelece que deverá prosseguir a promoção da instalação e
funcionamento dos tribunais comunitários para dar resposta à
demanda dos cidadãos na resolução de conflitos;



No Plano Económico e Social de 2011 que reitera a necessidade
de prosseguir com a revitalização dos tribunais comunitários, como
forma de reforçar os mecanismos de articulação dentro do sistema
da administração da justiça;



No Plano Estratégico e Integrado do Sector da Justiça onde se
preconiza estabelecer maior acompanhamento e assistência aos
tribunais comunitários com vista a promover, apoiar e adoptar
medidas necessárias para incrementar a independência e
imparcialidade destes tribunais.
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Com efeito, o Governo continuará a promover a revitalização ou
implantação dos tribunais comunitários sobretudo em zonas distantes dos
centros urbanos.
Paralelamente, o Governo prossegue com a actualização do
mapeamento e a capacitação dos juízes dos tribunais comunitários, em
parceria com as organizações da sociedade civil que intervém no
processo de resolução de conflitos nas comunidades.
Samuel Salimo, 2011
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