
Travessa da Rua 1065 – Bairro dos Poetas Email: pposc.nampula@gmail.com  Tel: + 258 

26218541; + 258 826061426 Fax: + 258 26218638,  Nampula 

1 
 

    
Plataforma Provincial das Organizações da Sociedade Civil de Nampula 

 

Comunicado de Imprensa Sobre o Anteprojecto de Alteração do Código Penal 

Relativamente aos Direitos Humanos da Mulheres 

 

A Plataforma Provincial da Sociedade Civil de Nampula (PPOSC-N) foi estabelecida em 

2009 como mecanismo de coordenação das iniciativas das Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) integradas nas redes temáticas e sectoriais, assim como para facilitar a 

comunicação com os parceiros dos sectores, público e privado, na consecução das 

iniciativas de desenvolvimento provincial.  

Entre outros objectivos, a PPOSC-N articula acções, demandas e posições relativas ao 

desenvolvimento da Província de Nampula e advoga pelo bem-estar e defesa dos 

interesses das comunidades locais. É nesta perspectiva que, em coordenação com a rede 

de organizações que actuam em defesa dos direitos das mulheres e raparigas na 

Província de Nampula, a PPOSC-N manifesta o seu posicionamento em relação ao 

prescrito no anteprojecto de revisão do Código Penal. 

Ambas entidades acima referidas reconhecem o interesse fundamental do Código Penal 

no garante dos direitos constitucionais e manifesta apoio incondicional em relação aos 

questionamentos avançados por organizações de defesa dos direitos humanos que se 

envolveram desde a primeira hora no processo da sua revisão, tendo enviado siste-

maticamente comentários a todas as versões públicas, tanto as da responsabilidade do 

Ministério da Justiça como as que são apresentadas pela Assembleia da República.  

Elas condenam a perspectiva de discriminação detestável na versão do Código Penal 

ainda vigente, que se reproduz no anteprojecto aprovado na generalidade pelo 

Parlamento: ser homem ou mulher, ser menor, ser casado (particularmente ser mulher 

casada) e padecer de defeitos mentais ou físicos. Em termos comportamentais, mantém-

se como factor de discriminação, ser heterossexual ou homossexual, possuir ou não 

rendimentos, entre outros.  

A PPOSC e a Rede de Organizações Defensoras dos Direitos Humanos das Mulheres, 

sedeadas na Província de Nampula, perante os aspectos passíveis de revisão no 

anteprojecto da revisão do Código Penal, posicionam-se nos seguintes termos: 

 

É repugável e inaceitável que, em pleno contexto actual, o legislador moçambicano 

tenha que apreciar e discutir um projecto de revisão do Código Penal estando este 

viciado de atropelamentos a valores, princípios e critérios básicos que orientam um 
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Estado de Direito, continuando a violar, entre outros princípios, o da igualdade dos 

seres humanos e o da anti- discriminação, como podemos ver a seguir. 

 

Segundo o artigo 217 do anteprojeto (Violação) …“Aquele que tiver cópula ilícita com 

qualquer pessoa, contra a sua vontade, por meio de violência física, de veemente 

intimidação ou de qualquer fraude, que não constitua sedução, ou achando-se a vítima 

privada do uso da razão ou dos sentidos, comete o crime de violação, terá a pena de 

prisão maior de dois a oito anos”. 

Na perspectiva do legislador, só são tipificadas como violação as relações sexuais 

forçadas por via vaginal (é o que significa a palavra “cópula”, que exceptua o acto sexual 

forçado praticado por uma pessoa do sexo masculino contra outra do mesmo sexo), 

excluindo formas comuns de violência sexual, como a violação anal, oral e/ou a 

introdução de agente contundente ou perfuro-contundente ou corto-perfurante na 

vagina e ânus em indivíduos de ambos sexos. Com esta formulação, deixa-se de lado a 

violação sexual de indivíduos do sexo masculino, sobretudo das crianças.  

Propõe-se considerar as relações sexuais forçadas em caso de penetração vaginal, anal, 

oral e/ou a introdução de agente contundente ou perfuro-contundente.  

 

O artigo 218 (Violação sexual de menor de 12 anos), limita a definição de criança até 

12 anos e em outros casos até 16 anos; porém, a lei moçambicana considera que as 

pessoas até aos 18 anos estejam incluídas nesta categoria. Pelo que se sugere que a 

definição do crime de violação de menor deva respeitar essa definição, passando a ser 

“violação de menor de 18 anos”. Por outro lado, sugere-se:  

A inclusão de outras formas de violação sexual, como a anal, oral ou introdução de 

objectos, que têm sido muito comuns actualmente e que são extremamente danosas 

para as vítimas, tanto física como psicologicamente. 

 

No artigo 223 (Efeitos do casamento) do anteprojecto de revisão do Código Penal 

“(...)” Em qualquer dos casos em que se referem os artigos antecedentes, o casamento 

porá termo à acusação da parte ofendida e à prisão preventiva, prosseguindo a acção à 

revelia até ao julgamento final.  

 No caso de condenação a pena ficará simplesmente suspensa e só caducará se, 

decorridos cinco anos após o casamento, não houver divórcio ou separação judicial 

por factos somente imputados ao agente do crime, porque havendo-os, o réu 

cumprirá a pena.  

 Se a licença para o casamento, sendo necessária, nestas condições for negada por 

quem de direito, pertence ao juiz da causa o suprimento dessa licença.” 

Propõe-se a supressão deste artigo, pois ao se colocar o casamento como um factor que 

põe termo à acusação nos crimes de estupro e violação, o legislador viola 

grosseiramente os direitos das mulheres, das raparigas e de outras vitimas, se pode 

atestar pelo pressuposto:  
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 O bem jurídico que se protege com este artigo é claramente a “honra da família” e 

não a integridade física e a dignidade das vítimas. Também se legitima o com-

portamento de algumas famílias, que em situações de estupro e violação, 

negoceiam com o agressor a realização do casamento entre este e a vítima, ou 

pelo menos o pagamento de uma “multa”, em troca do silêncio da família.  

 

 Não se faz justiça às vítimas destes crimes sexuais, como também se re-vitimiza 

quem já foi sexualmente agredido, ao determinar/obrigar que se case com o seu 

agressor. Para muitas delas, isso será um inferno em vida, ao ter de conviver 

diariamente com o seu agressor em situação de constantes violações (desde 

morais, psíquicas e físicas) que ocorrerão dentro deste casamento forjado.  

 

 Quando a vítima for menor de idade, também não se percebe como é que se 

poderá aplicar este artigo, tendo em conta que em Moçambique, tal como em 

muitos outros instrumentos ratificados pelo Estado, a idade núbil, nos termos do 

que está consagrado na alínea a), do nº 1 do artigo 30º da Lei da Família (LF) é 

de 18 anos. A título excepcional admite-se que o casamento seja contraído por 

pessoas ou pessoa com dezasseis anos, desde que satisfaça os requisitos 

previstos no nº 2 do mesmo artigo, que considera situações de gravidez, desde 

que entre as duas pessoas haja vontade de contrair casamento e a família dê o 

seu consentimento.  

 

 Esta possibilidade premeia o infractor, ou seja, satisfaz o seu desejo sexual 

contra a vontade da vítima e ainda se casa com ela, limitando o direito da mulher 

controlar e gerir o seu próprio corpo ao colocá-la à mercê dos prazeres do 

violador. 

 

 O agente do crime poderá permanecer casado com a vítima apenas por 5 anos, 

período fixado no Anteprojecto, para que não responda criminalmente, findo o 

qual se poderá divorciar da vítima, tendo abusado dela durante todo esse tempo. 

Com isto propõe-se um prazo de duração do casamento para ilibar o violador,  

não se observando nem respeitando a vontade da vítima. 

  

Artigo 226 (Adultério) Discriminação de facto; a aparente neutralidade da norma 

esconde uma desigualdade que existe entre homens e mulheres e que terá por resultado 

ainda maior desigualdade. Pelo que se propõe a supressão deste artigo. A questão do 

adultério deverá ser considerada na lei especial, como aliás já está previsto na alínea c) 

do artigo 181 da Lei nº 10/2004, de 25 de Agosto – Lei da Família, apenas como 

fundamento para o divórcio litigioso. 
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Artigo 231 (Lenocínio) Este grave crime tem-se disseminado por todo o país e tende a 

agravar-se em zonas de grande desenvolvimento económico, como são os casos das 

regiões abrangidas pelos projectos exploração mineira e agrária como acontece na 

província de Nampula, em que cada vez mais crianças são incentivadas à prática de 

prostituição com o incentivo e o beneplácito dos seus progenitores ou tutores. Por este 

motivo, saudamos que o Anteprojecto tenha reintroduzido o crime de lenocínio, que 

estava suprimido em versões anteriores.  

Propõe manter o crime de lenocínio, mas incluir, tal como no Código vigente, a sanção 

que impede alguém culpado deste crime de continuar a ser tutor ou a exercer cargos ou 

funções relacionados com a educação ou a tutela de crianças, para que não continue ou 

não seja tentado a continuar com estas práticas ilícitas e criminosas. 

Aliás, este crime pode ser conjugado com o previsto no Artigo 230 (Prática da 

prostituição por menores); porém, no entender daquelas entidades a criminalização 

deve ser aplicada ao promotor que incentiva tal prática e não ao menor como se prevê 

neste, uma vez que, muitas vezes, as crianças em nome de pobreza são colocadas numa 

situação de prostituição pelos seus progenitores ou pessoas por elas responsáveis, 

como fontes de renda para irem em busca do sustento da família.  

 

Artigo 247 (Discriminação) “Será punido com a pena de prisão até um ano quem 

injuriar outrem com recurso a expressões ou considerações que traduzam preconceito 

quanto à raça ou cor, sexo, religião, idade, deficiência, condição social, etnia ou 

nacionalidade e que visem ofender a vítima na sua honra e consideração”. 

Propõe-se acrescentar a “orientação sexual” no rol das formas de discriminação, pois há 

uma antipatia, desprezo, preconceito, aversão e outras atitudes e sentimentos negativos 

em relação aos homossexuais, bissexuais, travestis e outros, resultando por vezes em 

actos de violência física, verbal, psicológica e restrição de gozo de direitos. E a 

discriminação com base na orientação sexual, o que é também uma das formas de viola-

ção dos direitos humanos, pois desvaloriza estas pessoas na condição de seres humanos.  

 

Sugere-se também a introdução (tipificação) do crime de Mutilação Genital Feminina 

pelas razões que se seguem: 

 Moçambique é susceptível ao alastramento da Mutilação Genital Feminina (MGM), 

tendo em conta a diversidade cultural resultante do aumento do fluxo de imigração 

proveniente de países onde esta prática é comum.  

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Mutilação Genital Feminina 

(MGF) inclui todos os procedimentos de alteração, remoção parcial ou total da 

genitália feminina ou de outros órgãos genitais, por razões não médicas e é realizada 

quando as vítimas são ainda crianças, por vontade da família e do grupo social.  

 A Mutilação Genital Feminina provoca dor excessiva, sangramento, infeções nos 

órgãos reprodutores internos e externos e também no sistema urinário, dificuldades 

na eliminação da urina, fezes e fluxo menstrual, complicações nos partos, 
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dificuldades e dor nas relações sexuais, para além de consequências psicológicas 

(depressão, medo de ter relações sexuais e de ter filhos, dentre outras).  

 Como se vê, é uma prática dolorosa, traumática e humilhante, que compromete a 

dignidade, o bem-estar e a vida das mulheres, raparigas e crianças do sexo feminino. 

Elimina o prazer sexual feminino e acarreta sérios riscos de saúde para a mulher, 

por vezes de forma permanente.  

 A Mutilação Genital Feminina é um costume sociocultural que causa danos físicos e 

psicológicos irreversíveis, e ainda é responsável por mortes de meninas. Pode 

envolver a remoção com instrumentos de corte inapropriados (faca, caco de vidro ou 

navalha) não esterilizados e raramente com anestesia.  

 

 

Nampula, 07 de Março de 2014 

 


