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BALANTAS 
 

1. PODER TRADICIONAL 

1.1. ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

USO OU COSTUME 

(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 

SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

O poder de decisão, organização e gestão, bem como de 
julgamento dos litígios pertence ao chefe da morança, no 
âmbito familiar, ao chefe da tabanca e/ou comité de tabanca, 
no âmbito da tabanca, sendo que as questões mais relevantes 
ou controversas são levadas por estes ao conselho de 
anciãos, para que se tome uma decisão final. 
 
O comité de tabanca tem como função essencial a ligação ao 
poder central do Estado ou às restantes autoridades do 
Estado. 
 
O chefe de tabanca pode acumular as funções de comité de 
tabanca.  
 
 
 
As questões espirituais da tabanca balanta são resolvidas por 
homens ou mulheres grandes “derramadores de irã”. 
Nota:A escolha dos titulares do poder espiritual implica a 
consulta dos djambacós. 

Pretende-se saber quem tem competência para decidir e para organizar e geriros assuntos 
da comunidade. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos administrativos de topo do poder 
local, numa lógica mais semelhante à da administração local autónoma: na Guiné-Bissau 
não existem ainda autarquias mas apenas administração local periférica nos termos da Lei 
n.º 4/97, de 2 de Dezembro  
- no que respeita à estrutura do poder local prevista na Constituição da República da Guiné-
Bissau: i) o artigo 106 estipula que: “1. As autarquias locais são os municípios, as secções 
autárquicas e as juntas locais” e “2. Nos sectores funcionarão os municípios, nas secções 
administrativas funcionarão as secções autárquicas e nas juntas locais funcionarão as juntas 
locais”; e ii) o artigo 113 determina que “os órgãos representativos das autarquias locais são: 
a) nos municípios, a assembleia municipal e a câmara municipal; b) nas secções 
autárquicas, a assembleia de secção e a comissão de secção; e c) nas juntas locais, a 
assembleia de moradores e a comissão directiva dos moradores”. 
 
 
Pretende-se saber qual é a instância com competência para julgarlitígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos judiciais: Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector - Decreto-Lei n.º 6/93, de 13 de Outubro - e Lei Orgânica dos Tribunais – 
Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro. 
 

O conselho de anciãos tem competência consultiva sempre 
que os interessados não se conformem com a decisão do 
chefe de tabanca e/ou do comité de tabanca ou as questões 
assumam grande relevância, resolvendo, juntamente com 
estes, a questão de forma definitiva. 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência consultiva para dar apoio à 
instância com competência para decidir sobre os assuntos da comunidade. 
- no Direito do Estado em vigor corresponde aos órgãos com competência consultiva, 
dependendo do tipo de administração e da matéria em causa. 
- ao nível constitucional pode ser referida a existência do Conselho de Estado, como órgão 
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Nota: O Comité da tabanca decide sobre todas as questões 
materiais. O Conselho de Anciãos pode intervir nas situações 
consideradas mais graves para a vida da comunidade, como 
fogos postos ou furtos de gado, de modo a prevenir repetições 
de tais práticas. 
 

político de consulta do Presidente da República (artigos 73 a 75 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 

O chefe da tabanca, o comité de tabanca e o conselho de 
anciãos julgam todos os assuntos da tabanca balanta, mesmo 
quando existem pessoas de vários grupos étnicos e 
estrangeiros a habitar na tabanca. 
 

Pretende-se saber se a entidade com competência para a organização e gestão da vida da 
comunidade e para a resolução de litígios se mantém mesmo quando existem pessoas de 
vários grupos étnicos e estrangeiros 
- nãotem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante o a 
Constituição da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os estrangeiro, 
com base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, 
gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, 
excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos 
demais direitos e deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional” 
Ao nível do Direito Processual Penal o nº 1 do artigo 5º do Código do Processo Penal prevê 
que “a lei penal guineense é aplicável aos factos praticados em território da Guiné-Bissau, 
independentemente da nacionalidade do agente”. No Código Penal está identicamente 
previsto no nº 1 do artigo 4º que “A lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-
Bissau”. 
 

Não existem pessoas ou entidades que tenham o poder de 
organizar, de resolver ou de julgar os assuntos de várias 
tabancas balanta.   
 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência para gerir os assuntos de várias 
tabancas da mesma etnia. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante a 
existência de um conjunto de normas na Constituição da República da Guiné-Bissau 
dedicadas ao poder local e baseadas em autarquias com autonomia administrativa e 
financeira: artigo 105 – “1. A organização do poder político do Estado compreende a 
existência de autarquias locais, que gozam de autonomia administrativa e financeira. e “2. As 
autarquias locais são pessoas colectivas territoriais, dotadas de órgãos representativos, que 
visam a prossecução de interesses próprios das comunidades locais, não se substraindoà 
estrutura unitária do Estado”. 
 

Nas tabancas balanta não existem pessoas ou entidades a 
quem se possa especificamente apelar ou recorrer quando há 
desentendimento quanto ao modo como é organizada a vida 
da tabanca, após a decisão tomada pelo conselho de anciãos. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e gestão da vida 
da comunidade e quem consubstancia a entidade competente ou entidade com competência 
para funcionar como instância de recurso nas decisões judiciais. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
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guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos tribunais superiores de segunda instância 
e ao Supremo Tribunal de Justiça, nos termos da Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro. 

Na tabanca balanta não existem pessoas ou entidades que só 
organizem, resolvam ou julguem assuntos exclusivamente dos 
homens ou das mulheres. 

Pretende-se saber se há uma distinção entre os assuntos masculinos e os assuntos 
femininos no que respeita às entidades com competência para decidir e julgar. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor – deve ser tido em 
consideração que o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
 

 

1.2. DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DOS TITULARES DAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER  

O chefe da morança é um homem escolhido pela idade.  
 
 
 
O chefe da tabanca é um homem escolhido entre a família 
dos fundadores da tabanca, que tenha feito a cerimónia da 
circuncisão, após cerimónia ritual junto do Irã da tabanca.  
 
O comité da tabanca é designado por escolha pública, numa 
reunião convocada para o efeito pelos anciãos da tabanca.  
 
Os membros do conselho de anciãos são normalmente 
escolhidos entre os homens que tenham feito a cerimónia 
tradicional da circuncisão. 
 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão, gestão e 
organização das tabancas 
- no Direito do Estado em vigor os órgãos com poder decisório são normalmente eleitos, 
embora na administração estadual periférica os administradores de sector e governadores 
de região sejam nomeados pelo Governo, nos termos dos artigos 12.º e 27.º da Lei n.º 4/97, 
de 2 de Dezembro 
 
Na Constituição da República da Guiné-Bissau está previstoque: i) “o Presidente da 
República é eleito por sufrágio livre, universal, igual, secreto e periódico dos cidadãos 
eleitores recenseados” – artigo 63; e ii) “os Deputados à Assembleia da República são 
eleitos por círculos eleitorais definidos na lei por sufrágio universal, livre, igual, directo, 
secreto e periódico”. 

Os titulares do poder espiritual, após a consulta ao 
djambacós, podem ser escolhidos entre as mulheres que 
tenham celebrado a cerimónia do casamento e entre os 
homens que tenham feito a cerimónia tradicional da 
circuncisão. 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão nos assuntos 
espirituais. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – é necessário ter em consideração que, 
nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a “Guiné-Bissau é 
uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é reconhecida a 
liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados 
na Constituição”. 
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As mulheres não exercem poder de decisão relevante nas 
tabancas balanta, sendo casadas ou viúvas, salvo nas 
situações em que não exista um homem que esteja em 
condições de exercer o cargo.  
 
 
Nota: Salvo nas situações em que não exista um homem 
velho e que tenha feito a cerimónia tradicional de circuncisão. 
 

Pretende-se saber se as mulheres podem integrar a entidade de decisão na tabanca. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - deve ser tido em consideração que o 
artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o homem e a mulher são 
iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

Não existe uma idade mínima, nem normalmente uma idade 
máxima, para os adultos exercerem o poder de decisão nas 
tabancas balanta.   
 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual a idade para o exercício do poder de decisão na tabanca. 
-no nº 2 do artigo 63 da Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que “são 
elegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos eleitores guineenses (…) 
maiores de 35 anos de idade”   
- no nº 2 do artigo 10 da Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional 
Popular (Lei nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto que “todos os cidadãos eleitores maiores 
de 21 anos de idade são elegíveis a Deputado para a Assembleia Nacional Popular” 

Os chefes da tabanca são vitalícios, salvo situações 
excepcionais. 
 

No Direito do Estado em vigor o exercício de cargos políticos é temporário 
- no nº 2 do artigo 66 da Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que o 
“Presidente da República não pode candidatar-se a um terceiro mandato consecutivo, nem 
durante os 5 anos subsequentes ao termo do segundo mandato” 
 

Os menores, os doentes mentais e os estrangeiros nunca 
podem exercer o poder de decisão numa tabanca balanta. 
 

Pretende-se saber se, à partida, existem pessoas cujo acesso à entidade de decisão se 
encontra vedado. 
- na Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional Popular (Lei nº 3/98, 
de 23 de Abril) está previsto: i) que não são elegíveis para Presidente da República, nos 
termos do artigo 102, os cidadãos que: “b) tenham sido condenados a pena de prisão maior 
por crime doloso”; “c) tenham sido condenados em pena de prisão por furto, roubo, abuso de 
confiança, burla, falsificação, ou por crime cometido por funcionário público, desde que se 
tratem de crimes dolosos, bem como os que tenham sido declarados delinquentes habituais 
por sentença transitada em julgado”; e d)”os militares que se encontrem no activo à data de 
apresentação da respectiva candidatura”; e ii) que não são elegíveis deputados à 
Assembleia Nacional Popular, nos termos do artigo 120, os cidadãos que “tiverem sido 
condenados em pena de prisão por furto, roubo, abuso de confiança, peculato, falsificação, 
fogo posto ou por crime cometido por funcionário público desde que se tratem de crimes 
dolosos, bem como os que tenham sido judicialmente declarados delinquentes habituais de 
difícil correcção”. 
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O comité da tabanca pode ser substituído, através de escolha 
pública, por motivo de idade, abuso de bebidas alcoólicas, 
doença, ausência prolongada ou comportamentos 
incompatíveis com o exercício do cargo, numa reunião 
convocada para o efeito pelos grandes da tabanca. 
 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem ser afastados dessa 
posição. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar uma 
norma correspondente do Direito do Estado em vigor(podem ser dados como exemplos: i) 
Presidente da República: “pelos crimes cometidos no exercício das suas funções o 
Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça” – nº 1 do artigo 
72 da Constituição da República da Guiné-Bissau; ii) Deputados da Assembleia Nacional 
Popular: “salvo em caso de flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois 
anos de trabalho obrigatório, o de prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os 
Deputados não podem ser detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou 
fora dele” – nº 2 do artigo 82 da Constituição da República da Guiné-Bissau; iii) Governo: “o 
Presidente da República pode demitir o Governo em caso de grave crise política que ponha 
em causa o normal funcionamento das instituições da República, ouvidos o Conselho de 
Estado e os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular” – nº 2 do 
artigo 104 da Constituição da República da Guiné-Bissau; e iv) Poder Local: “compete à 
Assembleia Nacional Popular, ouvido o Governo, dissolver os órgãos das autarquias locais 
em caso de prática de actos ou omissões contrárias à lei” – artigo 116 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau).  
 

Os chefes de morança e os chefes de tabanca não podem 
renunciar aos seus cargos.  
 
O comité da tabanca pode renunciar ao seu cargo, 
comunicando previamente aos grandes da tabanca a sua 
intenção.  
 
A velhice, doença prolongada e a falta de colaboração dos 
habitantes da tabanca são razões que podem ser invocadas 
para renunciar ao comité da tabanca.  
 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem renunciar a essa posição. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar uma 
norma correspondente do Direito do Estado em vigor (o Governo pode apresentar a sua 
demissão, em conformidade com a alínea c) do nº 1 do artigo 101 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 

 

 

 



 

 

15 

 

1.3. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS AO EXE RCÍCIO E À SUCESSÃO NAS 

ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

O conselho de anciãos pode ser convocado para analisar e 
resolver conflitos entre as autoridades tradicionais da tabanca 
balanta que têm o poder de organizar a vida da tabanca e de 
julgar os problemas que nela ocorrem. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e gestão da vida 
da comunidade. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências. 
Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para julgar litígios. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 70.º a 72.º do Código de Processo Civil guineense, relativas a 
conflitos de competências entre tribunais. 
 

Quando não são ouvidas as entidades tradicionais da tabanca 
balanta, em conformidade com o que está previsto nos 
costumes balanta, as decisões tomadas sobre a organização 
da tabanca não produzem efeitos ou os actos praticados 
sobre a matéria não são reconhecidos. 
 

Pretende-se saber qual a consequência e forma de resolução da situação de ausência de 
audição de entidades cujo parecer é obrigatório em matéria de organização e gestão da vida 
da comunidade e de julgamento de litígios. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado. Quanto muito aplicar-se-ia a regra constante 
do artigo 81.º do Código do Procedimento Administrativo guineense, relativa aos pareceres. 

Na tabanca balanta (dona do chão), prevalece a vontade dos 
balantas em caso de discordância sobre a forma de organizar 
os assuntos da tabanca ou de resolver os conflitos entre as 
pessoas dos vários grupos étnicos e os estrangeiros que nela 
habitam. 
 
 
 
 
 
 

Existindo vários grupos étnicos ou estrangeiros numa tabanca, pretende-se saber como é 
resolvida uma situação de desacordo quanto à gestão e organização da vida em 
comunidade e julgamento de litígios. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - não obstante o a Constituição 
da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os estrangeiro, com base da 
reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos 
mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, excepto no 
que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais direitos e 
deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional”. 

A análise e a resolução dos problemas surgidos com a 
escolha de um balanta para exercer o poder tradicional na 
tabanca balanta é confiada aos anciãos.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto à 
escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional, pressupondo que essa escolha é 
levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 19.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
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guineense, relativas aos órgãos colegiais, em especial, as regras relativas às deliberações, 
previstas nos artigos 26.º e 27.º do mesmo diploma. 
- ao nível constitucional pode ser referida a existência do Conselho de Estado, como órgão 
político de consulta do Presidente da República (artigos 73 a 75 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 
 

A apreciação e a resolução dos problemas surgidos com a 
escolha de um balanta para exercer o poder tradicional na 
tabanca balanta em matérias espirituais é confiada aos 
anciãos. 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto à 
escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional em matérias espirituais, 
pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - é necessário ter em 
consideração que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a 
“Guiné-Bissau é uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é 
reconhecida a liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios 
fundamentais consagrados na Constituição”. 
 

A resolução dos problemas relacionados com o afastamento 
dos cargos de poder tradicional na tabanca balanta tem lugar 
numa reunião geral da tabanca, sob a orientação dos mais 
velhos. 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto ao 
afastamento das pessoas ou entidades competentes para administrar a tabanca, 
pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 19.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas aos órgãos colegiais, em especial, as regras relativas às deliberações, 
previstas nos artigos 26.º e 27.º do mesmo diploma. 
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FULAS  
 

1. PODER TRADICIONAL 

1.1. ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

O poder de decisão pertence ao Régulo no âmbito do 
regulado, ao Djarga (chefe da tabanca) no âmbito da tabanca 
e aos conselhos de anciãos.  
 
Nas tabancas fulas as questões materiais são organizadas, 
resolvidas ou julgadas pelo Régulo ou pelos Djargas, 
enquanto as questões espirituais são da competência do 
Imame (chefe religioso máximo).   
 
 

Pretende-se saber quem tem competência para decidir e para organizar e geriros assuntos 
da comunidade. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos administrativos de topo do poder 
local, numa lógica mais semelhante à da administração local autónoma: na Guiné-Bissau 
não existem ainda autarquias mas apenas administração local periférica nos termos da Lei 
n.º 4/97, de 2 de Dezembro  
- no que respeita à estrutura do poder local prevista na Constituição da República da Guiné-
Bissau: i) o artigo 106 estipula que: “1. As autarquias locais são os municípios, as secções 
autárquicas e as juntas locais” e “2. Nos sectores funcionarão os municípios, nas secções 
administrativas funcionarão as secções autárquicas e nas juntas locais funcionarão as juntas 
locais”; e ii) o artigo 113 determina que “os órgãos representativos das autarquias locais são: 
a) nos municípios, a assembleia municipal e a câmara municipal; b) nas secções 
autárquicas, a assembleia de secção e a comissão de secção; e c) nas juntas locais, a 
assembleia de moradores e a comissão directiva dos moradores”. 
 
Pretende-se saber qual é a instância com competência para julgar litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos judiciais: Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector - Decreto-Lei n.º 6/93, de 13 de Outubro - e Lei Orgânica dos Tribunais – 
Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro. 
 

O Régulo e os Djargas (chefes de tabanca) são auxiliados por 
conselhos de anciãos, que incluem sempre os Imames. 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência consultiva para dar apoio à 
instância com competência para decidir sobre os assuntos da comunidade e/ou para julgar 
os litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponde aos órgãos com competência consultiva, 
dependendo do tipo de administração e da matéria em causa 
- ao nível constitucional pode ser referida a existência do Conselho de Estado, como órgão 
político de consulta do Presidente da República (artigos 73 a 75 da Constituição da 
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República da Guiné-Bissau). 
 

O Régulo, os Djargas e o conselho de anciãos organizam, 
resolvem ou julgam todos os assuntos das tabancas fula, 
mesmo quando existem pessoas de vários grupos étnicos e 
estrangeiros a habitar na tabanca. 

Pretende-se saber se a entidade com competência para a organização e gestão da vida da 
comunidade e para julgar os litígios se mantém mesmo quando existem pessoas de vários 
grupos étnicos ou estrangeiros. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante o a 
Constituição da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os estrangeiro, 
com base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, 
gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, 
excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos 
demais direitos e deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional” 
Ao nível do Direito Processual Penal o nº 1 do artigo 5º do Código do Processo Penal prevê 
que “a lei penal guineense é aplicável aos factos praticados em território da Guiné-Bissau, 
independentemente da nacionalidade do agente”. No Código Penal está identicamente 
previsto no nº 1 do artigo 4º que “A lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-
Bissau”. 
 

O Régulo tem o poder de organizar, de resolver ou de julgar 
os assuntos das diferentes tabancas fula que estão no âmbito 
do seu regulado. 
 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência para gerir os assuntos e para 
julgar os litígios de várias tabancas da mesma etnia. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante a 
existência de um conjunto de normas na Constituição da República da Guiné-Bissau 
dedicadas ao poder local e baseadas em autarquias com autonomia administrativa e 
financeira: artigo 105 – “1. A organização do poder político do Estado compreende a 
existência de autarquias locais, que gozam de autonomia administrativa e financeira. e “2. As 
autarquias locais são pessoas colectivas territoriais, dotadas de órgãos representativos, que 
visam a prossecução de interesses próprios das comunidades locais, não se substraindoà 
estrutura unitária do Estado”. 
 

Quando há desentendimento quanto ao modo como é 
organizada a vida da tabanca ou como são resolvidos ou 
julgados os problemas da tabanca é possível apelar para o 
Régulo. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e gestãoda vida da 
comunidade e quem consubstancia a entidade competente. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências 
 
Pretende-se saber se existe uma entidade com competência para funcionar como instância 
de recurso nas decisões “judiciais”. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos tribunais superiores de segunda instância 
e o Supremo Tribunal de Justiça, nos termos da Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro. 
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Nas tabancas fula não existem pessoas ou entidades que só 
organizem, resolvam ou julguem assuntos exclusivamente dos 
homens ou das mulheres. 

Pretende-se saber se há uma distinção entre os assuntos masculinos e os assuntos 
femininos no que respeita às entidades com competência para decidir e julgar. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor  – deve ser tido em 
consideração que o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
 

 

1.2. DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DOS TITULARES DAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER  

A designação como Régulo está dependente da aceitação da 
comunidade, sendo feita numa família (família real) que tenha 
exercido anteriormente o cargo. 
 
 
A designação como Djarga está normalmente dependente da 
pertença a uma família que tenha exercido anteriormente o 
cargo(família fundadora da comunidade). 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão e de organização e 
gestão na tabanca. 
- no Direito do Estado em vigor os órgãos com poder decisório são normalmente eleitos, 
embora na administração estadual periférica os administradores de sector e governadores 
de região sejam nomeados pelo Governo, nos termos dos artigos 12.º e 27.º da Lei n.º 4/97, 
de 2 de Dezembro. 
Na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que: i) “o Presidente da 
República é eleito por sufrágio livre, universal, igual, secreto e periódico dos cidadãos 
eleitores recenseados” – artigo 63; e ii) “os Deputados à Assembleia da República são 
eleitos por círculos eleitorais definidos na lei por sufrágio universal, livre, igual, directo, 
secreto e periódico”. 

O Imame, autoridade máxima em termos espirituais, é alguém 
que, tendo bom comportamento, é aceite por todos no 
exercício dessa função pelo seu conhecimento do Alcorão. 
 
Nota: Em regra, o Imame é escolhido pelos anciãos e pelo 
Djarga, com a participação da comunidade. 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão nos assuntos 
espirituais. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – é necessário ter em consideração que, 
nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a “Guiné-Bissau é 
uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é reconhecida a 
liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados 
na Constituição” 
 

As mulheres podem exercer o poder de decisão se não 
existirem homens capazes designados para o efeito. 
 
Nota: Pode ser citado o caso da tabanca de Cancolabinfa, em 
que uma mulher foi escolhida para exercer as funções de 
Régulo, por se entender que ninguém estava em melhores 
condições do que ela para exercer o cargo. 
 

Pretende-se saber se as mulheres podem integrar a entidade de decisão na tabanca. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - deve ser tido em consideração que o 
artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o homem e a mulher são 
iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
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Não existe uma idade máxima para os homens adultos 
exercerem o poder de decisão na tabanca.  
 
Em princípio, não existe uma idade máxima para as mulheres 
adultas exercerem o poder de decisão na tabanca.   
 
 
Os homens e as mulheres menores não podem exercer o 
poder de decisão na tabanca. 
 
Nota: Com menos de 18 e mais de 90 anos de idade não 
podem exercer o poder de decisão na tabanca. 

Pretende-se saber qual a idade para os homens exercerem o poder de decisão na tabanca. 
- no nº 2 do artigo 63 da Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que “são 
elegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos eleitores guineenses (…) 
maiores de 35 anos de idade”   
- no nº 2 do artigo 10 da Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional 
Popular (Lei nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto que “todos os cidadãos eleitores maiores 
de 21 anos de idade são elegíveis a Deputado para a Assembleia Nacional Popular” 
 
A diferenciação em função do género não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor - o 
artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o homem e a mulher são 
iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 
 

Os dementes não podem exercer o poder de decisão na 
tabanca. 
 

Pretende-se saber se, à partida, existem pessoas cujo acesso à entidade de decisão se 
encontra vedado. 
- na Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional Popular (Lei nº 3/98, 
de 23 de Abril) está previsto: i) que não são elegíveis para Presidente da República, nos 
termos do artigo 102, os cidadãos que: “b) tenham sido condenados a pena de prisão maior 
por crime doloso”; “c) tenham sido condenados em pena de prisão por furto, roubo, abuso de 
confiança, burla, falsificação, ou por crime cometido por funcionário público, desde que se 
tratem de crimes dolosos, bem como os que tenham sido declarados delinquentes habituais 
por sentença transitada em julgado”; e d)”os militares que se encontrem no activo à data de 
apresentação da respectiva candidatura”; e ii) que não são elegíveis deputados à 
Assembleia Nacional Popular, nos termos do artigo 120, os cidadãos que “tiverem sido 
condenados em pena de prisão por furto, roubo, abuso de confiança, peculato, falsificação, 
fogo posto ou por crime cometido por funcionário público desde que se tratem de crimes 
dolosos, bem como os que tenham sido judicialmente declarados delinquentes habituais de 
difícil correcção”. 
 

O Régulo pode ser afastado do poder pelos seus familiares, 
por sua iniciativa ou a pedido dos Djargas do regulado e dos 
respectivos conselhos de anciãos.  
 
 
O Djarga pode ser afastado do poder pelo Régulo, por sua 
iniciativa ou a pedido do conselho de anciãos.  
 
 
 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem ser afastados dessa 
posição. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar uma 
norma correspondente do Direito do Estado em vigor(podem ser dados como exemplos: i) 
Presidente da República: “pelos crimes cometidos no exercício das suas funções o 
Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça” – nº 1 do artigo 
72 da Constituição da República da Guiné-Bissau; ii) Deputados da Assembleia Nacional 
Popular: “salvo em caso de flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois 
anos de trabalho obrigatório, o de prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os 
Deputados não podem ser detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou 
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O Régulo e os Djargas podem ser afastados do poder por 
serem injustos, não exercerem devidamente a autoridade, 
terem praticado crimes graves, como furto, homicídio ou burla, 
ou qualquer acto que os desonrem na comunidade ou que 
ponha seriamente em causa o seu prestígio. 

fora dele” – nº 2 do artigo 82 da Constituição da República da Guiné-Bissau; iii) Governo: “o 
Presidente da República pode demitir o Governo em caso de grave crise política que ponha 
em causa o normal funcionamento das instituições da República, ouvidos o Conselho de 
Estado e os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular” – nº 2 do 
artigo 104 da Constituição da República da Guiné-Bissau; e iv) Poder Local: “compete à 
Assembleia Nacional Popular, ouvido o Governo, dissolver os órgãos das autarquias locais 
em caso de prática de actos ou omissões contrárias à lei” – artigo 116 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 
 

O Régulo pode renunciar ao cargo, comunicando a sua 
decisão aos familiares, aos Djargas e ao conselho de anciãos.  
 
O Djarga pode renunciar ao cargo, comunicando a sua 
decisão ao Régulo e ao conselho de anciãos.    
 
A renúncia ao cargo de Régulo e de Djarga pode ser 
justificada nomeadamente pela idade, por doença, pela 
incapacidade em impor a sua autoridade ou por qualquer 
outro facto que possa comprometer o seu exercício. 
 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem renunciar a essa posição. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar uma 
norma correspondente do Direito do Estado em vigor (o Governo pode apresentar a sua 
demissão, em conformidade com a alínea c) do nº 1 do artigo 101 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 

 

1.3. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO E À SUCESSÃO NAS 

ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

Pode ser convocada uma assembleia específica para analisar 
e resolver conflitos entre as autoridades tradicionais da 
tabanca fula que têm o poder de organizar a vida da tabanca 
e de julgar os problemas que nela ocorrem. 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e gestão da vida 
da comunidade. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências 
 
Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para julgar litígios. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 70.º a 72.º do Código de Processo Civil guineense, relativas a 
conflitos de competências entre tribunais. 
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Quando não são ouvidas as entidades tradicionais fula, em 
conformidade com o que está previsto nos costumes fula, as 
decisões tomadas sobre a organização da tabanca ou sobre a 
resolução de conflitos não produzem efeitos, devendo ser 
convocada uma assembleia com o objectivo de apreciar a 
questão. 

Pretende-se saber qual a consequência e forma de resolução da situação de ausência de 
audição de entidades cujo parecer é obrigatório em matéria de organização e gestão da vida 
da comunidade e quanto ao julgamento de litígios. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-ia a regra 
constante do artigo 81.º do Código do Procedimento Administrativo guineense, relativa aos 
pareceres. 
 

Na tabanca fula (dona do chão), prevalece a vontade dos 
fulas em caso de discordância sobre a forma de organizar os 
assuntos da tabanca ou de resolver os conflitos entre as 
pessoas dos vários grupos étnicos e os estrangeiros que nela 
habitam, com possibilidade de recurso aos tribunais do 
Estado, se o assunto não tiver sido antes resolvido através de 
um conselho ou de uma assembleia composta por todos os 
interessados, especificamente convocada para o efeito.   

Existindo vários grupos étnicos ou estrangeiros numa tabanca, pretende-se saber como é 
resolvida uma situação de desacordo quanto à gestão e organização da vida em 
comunidade e quanto ao julgamento de litígios. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - não obstante o a Constituição 
da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os estrangeiro, com base da 
reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos 
mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, excepto no 
que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais direitos e 
deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional”. 
 

As decisões das autoridades tradicionais fula que têm o poder 
de organizar a vida de várias tabancas fula podem ser 
questionadas na reunião de uma assembleia especificamente 
convocada para o efeito, com possibilidade de recurso aos 
tribunais do Estado se o assunto não for resolvido no âmbito 
da etnia fula.  
 

Existindo uma entidade com competência para administrar várias tabancas na mesma etnia, 
pretende-se saber qual o procedimento de “impugnação” da decisão dessa entidade 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 150.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas à impugnabilidade administrativa. 
 

A resolução dos problemas surgidos com a escolha de um 
fula para exercer o poder tradicional nas tabancas fula é 
confiada a uma assembleia especificamente convocada para 
o efeito, com possibilidade de recurso às autoridades 
administrativas locais, que ajudam à resolução dos conflitos. 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto à 
escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional, pressupondo que essa escolha é 
levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 19.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas aos órgãos colegiais, em especial, as regras relativas às deliberações, 
previstas nos artigos 26.º e 27.º do mesmo diploma. 
 

Os eventuais problemas que possam surgir com a escolha de 
um fula para exercer o poder tradicional nas tabancas fula em 
matéria espiritual são resolvidos pelas vias tradicionais e 
espirituais fula, de acordo com as regras islâmicas. 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto à 
escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional em matérias espirituais, 
pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - é necessário ter em 
consideração que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a 
“Guiné-Bissau é uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é 
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reconhecida a liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios 
fundamentais consagrados na Constituição”. 
 

A resolução dos problemas relacionados com o afastamento 
dos cargos de poder tradicional nas tabancas fula é confiada a 
uma assembleia especificamente convocada para o efeito, 
com possibilidade de recurso aos tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto ao 
afastamento das pessoas ou entidades competentes para administrar a tabanca, 
pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 19.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas aos órgãos colegiais, em especial, as regras relativas às deliberações, 
previstas nos artigos 26.º e 27.º do mesmo diploma. 
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MANCANHAS 
 

1. PODER TRADICIONAL 

1.1. ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

O poder de decisão, organização, gestão e julgamento de litígios 
pertence ao Régulo e ao chefe da tabanca.    
 
Os poderes pertencem ao chefe da tabanca (Nansugha) na 
respectiva tabanca, como primeira instância de decisão, e ao Régulo 
no âmbito das tabancas onde exerce autoridade, como instância de 
recurso. 

Pretende-se saber quem tem competência para decidir e para organizar e gerir os 
assuntos da comunidade. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos administrativos de topo do 
poder local, numa lógica mais semelhante à da administração local autónoma: na 
Guiné-Bissau não existem ainda autarquias mas apenas administração local periférica 
nos termos da Lei n.º 4/97, de 2 de Dezembro  
- no que respeita à estrutura do poder local prevista na Constituição da República da 
Guiné-Bissau: i) o artigo 106 estipula que: “1. As autarquias locais são os municípios, 
as secções autárquicas e as juntas locais” e “2. Nos sectores funcionarão os 
municípios, nas secções administrativas funcionarão as secções autárquicas e nas 
juntas locais funcionarão as juntas locais”; e ii) o artigo 113 determina que “os órgãos 
representativos das autarquias locais são: a) nos municípios, a assembleia municipal e 
a câmara municipal; b) nas secções autárquicas, a assembleia de secção e a 
comissão de secção; e c) nas juntas locais, a assembleia de moradores e a comissão 
directiva dos moradores”. 
 
Pretende-se saber qual é a instância com competência para julgar litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos judiciais: Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector - Decreto-Lei n.º 6/93, de 13 de Outubro - e Lei Orgânica dos 
Tribunais – Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro. 
 
 

O Régulo é auxiliado por conselheiros (os homens grandes) quando 
está a resolver ou a julgar problemas na tabanca (e principalmente 
pelos “nandanhnm”, que são colaboradores directos do régulo). 
 
 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência consultiva para dar apoio 
à instância com competência para decidir sobre os assuntos da comunidade e para o 
julgamento dos litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponde aos órgãos com competência consultiva, 
dependendo do tipo de administração e da matéria em causa. 
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Em casos que têm a ver com toda a comunidade o Régulo chama 
ainda os chefes de tabanca para serem consultados. 
 
O chefe de tabanca (“nansugha”) é auxiliado por conselheiros (os 
homens grandes) quando está a resolver ou a julgar problemas na 
tabanca. 
 

- ao nível constitucional pode ser referida a existência do Conselho de Estado, como 
órgão político de consulta do Presidente da República (artigos 73 a 75 da Constituição 
da República da Guiné-Bissau). 

O Régulo e os chefes da tabanca organizam, resolvem ou julgam 
todos os assuntos das tabancas mancanha da mesma maneira 
mesmo quando existem pessoas de vários grupos étnicos e 
estrangeiros a habitar na tabanca  
 
Nota: O que é determinante é o “chão” onde essas pessoas habitam.   

Pretende-se saber se a entidade com competência para a organização e gestão da 
vida da comunidade e para a resolução de litígios se mantém mesmo quando existem 
pessoas de vários grupos étnicos e estrangeiros. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante o a 
Constituição da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os 
estrangeiro, com base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem 
na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres 
que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício 
das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados por 
lei ao cidadão nacional” . 
Ao nível do Direito Processual Penal o nº 1 do artigo 5º do Código do Processo Penal 
prevê que “a lei penal guineense é aplicável aos factos praticados em território da 
Guiné-Bissau, independentemente da nacionalidade do agente”. No Código Penal está 
identicamente previsto no nº 1 do artigo 4º que “A lei processual penal aplica-se a todo 
o território da Guiné-Bissau”. 
 

O Régulo central tem o poder de organizar, de resolver ou de julgar 
os assuntos de todas as tabancas mancanha subordinadas à sua 
autoridade. 
 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência para gerir os assuntos e 
julgar os litígios de várias tabancas da mesma etnia. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante a 
existência de um conjunto de normas na Constituição da República da Guiné-Bissau 
dedicadas ao poder local e baseadas em autarquias com autonomia administrativa e 
financeira: artigo 105 – “1. A organização do poder político do Estado compreende a 
existência de autarquias locais, que gozam de autonomia administrativa e financeira. e 
“2. As autarquias locais são pessoas colectivas territoriais, dotadas de órgãos 
representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das comunidades 
locais, não se substraindo à estrutura unitária do Estado”. 
 

Quando há desentendimento quanto ao modo como é organizada a 
vida da tabanca ou como são resolvidos ou julgados os problemas 
da tabanca (pelos chefes de tabanca ou “nansugha”) é possível 
apelar para o Régulo.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam 
entre duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e 
gestão da vida da comunidade e para o julgamento dos litígios e quem consubstancia 
a entidade competente. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-
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Da decisão do Régulo só é possível apelar para o Irã ou recorrer às 
autoridades estaduais. 

iam as regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, relativas a conflitos de atribuições ou competências. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos tribunais superiores de segunda 
instância e o Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro. 
 

Nas tabancas mancanha não existem pessoas ou entidades que só 
organizem, resolvam ou julguem assuntos exclusivamente dos 
homens ou das mulheres. 
 

Pretende-se saber se há uma distinção entre os assuntos masculinos e os assuntos 
femininos no que respeita às entidades com competência para os decidir e julgar. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor – deve ser tido 
em consideração que o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê 
que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida 
política, económica, social e cultural”. 
 

 

1.2. DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DOS TITULARES DAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER  

O Régulo provém alternadamente de entre os membros de 
determinadas famílias (gerações).  
 
Um homem só pode ser Régulo ou chefe da tabanca se, 
pertencendo a determinada família (geração), tiver demonstrado que 
é capaz de defender os interesses da comunidade. 
 
A pessoa escolhida para suceder ao Régulo passa a habitar uma 
tabanca afastada aguardando o falecimento do seu antecessor.  
 
 
O chefe da tabanca é escolhido livremente pelo Régulo central, 
tendo em consideração a opinião dos homens grandes, e com base 
no prestígio e influência do candidato. 
 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão, gestão e 
organização das tabancas. 
- no Direito do Estado em vigor os órgãos com poder decisório são normalmente 
eleitos, embora na administração estadual periférica os administradores de sector e 
governadores de região sejam nomeados pelo Governo, nos termos dos artigos 12.º e 
27.º da Lei n.º 4/97, de 2 de Dezembro. 
 
Na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que: i) “o Presidente da 
República é eleito por sufrágio livre, universal, igual, secreto e periódico dos cidadãos 
eleitores recenseados” – artigo 63; e ii) “os Deputados à Assembleia da República são 
eleitos por círculos eleitorais definidos na lei por sufrágio universal, livre, igual, directo, 
secreto e periódico”. 

O poder espiritual é exercido pela pessoa que tiver sido escolhida 
pelos espíritos.   
 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão nos assuntos 
espirituais. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – é necessário ter em consideração 
que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a “Guiné-
Bissau é uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é 
reconhecida a liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios 
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fundamentais consagrados na Constituição”. 
 

As mulheres não podem exercer o poder de decisão na tabanca.  
 

Pretende-se saber se as mulheres podem integrar a entidade de decisão na tabanca. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - deve ser tido em consideração que 
o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o homem e a 
mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, 
social e cultural”. 
 

Não existe uma idade máxima para os homens serem Régulo ou 
chefe de tabanca.  
 
Não existe uma idade mínima para os homens serem Régulos, 
dependendo tudo da maturidade da pessoa: um homem só pode ser 
Régulo ou chefe da tabanca se, pertencendo a determinada família 
(geração), tiver demonstrado que é capaz de defender os interesses 
da comunidade.  
 
Nota: O escolhido para Régulo é chamado desde novo a envolver-se 
nos assuntos que um dia irá decidir, mesmo que ainda não tenha 
capacidade para os compreender. 

  

Pretende-se saber qual a idade para os homens exercerem o poder de decisão na 
tabanca. 
- no nº 2 do artigo 63 da Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que 
“são elegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos eleitores 
guineenses (…) maiores de 35 anos de idade”   
- no nº 2 do artigo 10 da Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia 
Nacional Popular (Lei nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto que “todos os cidadãos 
eleitores maiores de 21 anos de idade são elegíveis a Deputado para a Assembleia 
Nacional Popular”. 
 

Os dementes não podem ser Régulos ou chefes de tabanca. 
 

Pretende-se saber se, à partida, existem pessoas cujo acesso à entidade de decisão 
se encontra vedado. 
- na Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional Popular (Lei 
nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto: i) que não são elegíveis para Presidente da 
República, nos termos do artigo 102, os cidadãos que: “b) tenham sido condenados a 
pena de prisão maior por crime doloso”; “c) tenham sido condenados em pena de 
prisão por furto, roubo, abuso de confiança, burla, falsificação, ou por crime cometido 
por funcionário público, desde que se tratem de crimes dolosos, bem como os que 
tenham sido declarados delinquentes habituais por sentença transitada em julgado”; e 
d)”os militares que se encontrem no activo à data de apresentação da respectiva 
candidatura”; e ii) que não são elegíveis deputados à Assembleia Nacional Popular, 
nos termos do artigo 120, os cidadãos que “tiverem sido condenados em pena de 
prisão por furto, roubo, abuso de confiança, peculato, falsificação, fogo posto ou por 
crime cometido por funcionário público desde que se tratem de crimes dolosos, bem 
como os que tenham sido judicialmente declarados delinquentes habituais de difícil 
correcção” 
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Os Régulos e os chefes de tabanca não podem ser afastados do 
seu cargo.  
 
Nota: Em nenhuma situação o Régulo pode ser afastado. Este facto 
só aconteceu uma vez com um Régulo que estava a reinar mal e a 
comunidade teve que matá-lo numa emboscada e, a partir dai, esta 
geração foi de vez afastada na assunção do poder nas tabancas. 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem ser afastados dessa 
posição, qual o procedimento para afastar os titulares da instância de decisão e quais 
os motivos pelos quais se justifica o afastamento dos titulares da entidade de decisão. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar 
uma norma correspondente do Direito do Estado em vigor (podem ser dados como 
exemplos: i) Presidente da República: “pelos crimes cometidos no exercício das suas 
funções o Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça” 
– nº 1 do artigo 72 da Constituição da República da Guiné-Bissau; ii) Deputados da 
Assembleia Nacional Popular: “salvo em caso de flagrante delito a que corresponda 
pena igual ou superior a dois anos de trabalho obrigatório, o de prévio assentimento 
da Assembleia Nacional Popular, os Deputados não podem ser detidos ou presos por 
questão criminal ou disciplinar, em juízo ou fora dele” – nº 2 do artigo 82 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau; iii) Governo: “o Presidente da República 
pode demitir o Governo em caso de grave crise política que ponha em causa o normal 
funcionamento das instituições da República, ouvidos o Conselho de Estado e os 
partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular” – nº 2 do artigo 104 
da Constituição da República da Guiné-Bissau; e iv) Poder Local: “compete à 
Assembleia Nacional Popular, ouvido o Governo, dissolver os órgãos das autarquias 
locais em caso de prática de actos ou omissões contrárias à lei” – artigo 116 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau).  
 

Os Régulos e os chefes de tabanca não podem renunciar ou desistir 
do seu cargo.   
 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem renunciar a essa 
posição e qual o procedimento pelo qual os titulares da entidade de decisão podem 
renunciar. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar 
uma norma correspondente do Direito do Estado em vigor (o Governo pode apresentar 
a sua demissão, em conformidade com a alínea c) do nº 1 do artigo 101 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau). 
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1.3. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO E À SUCESSÃO NAS 

ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER  

O Régulo resolve os conflitos entre os chefes de tabanca. 
 
  

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam 
entre duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e 
gestão da vida da comunidade e de julgar litígios. 
 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam 
as regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências. 
 

Em caso de discordância sobre a forma como são organizados os 
assuntos da tabanca ou de resolvidos os conflitos entre as pessoas 
dos vários grupos étnicos e os estrangeiros que nela habitam, 
procura-se uma solução para esse problema sob a direcção do 
chefe da tabanca ou, em última instância, do Régulo.      

Existindo vários grupos étnicos ou entrangeiros numa tabanca, pretende-se saber 
como é resolvida uma situação de desacordo quanto à gestão e organização da vida 
em comunidade e quanto ao julgamento de litígios. 
 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor  - não obstante  a 
Constituição da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os 
estrangeiro, com base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem 
na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres 
que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício 
das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados por 
lei ao cidadão nacional”. 
 

As decisões do Régulo sobre a organização da vida de várias 
tabancas e que visam resolver os problemas dessas tabancas são 
vinculativas, não podendo normalmente ser questionadas, dado que 
são proferidas pela autoridade máxima da estrutura do poder 
tradicional mancanha. 
 
Nota: Actualmente cada vez mais se verifica que as pessoas 
recorrem às autoridades estaduais quando não aceitam a decisão 
das autoridades tradicionais. 
 

Existindo uma entidade com competência para administrar e resolver os litígios das 
várias tabancas na mesma etnia, pretende-se saber qual o procedimento de 
“impugnação” da decisão dessa entidade 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito 
corresponderia às regras constantes dos artigos 150.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo guineense, relativas à impugnabilidade administrativa. 
 

O Régulo pode aconselhar a melhor forma de resolver os problemas 
que possam surgir com a escolha de um mancanha para exercer o 
poder tradicional em matérias espirituais nas tabancas mancanha.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento 
quanto à escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional em matérias 
espirituais, pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma 
pessoa. 



 

 

30 

 

Nota: O que o Régulo pode fazer é aconselhar as pessoas porque a 
resolução deste problema cabe ao próprio espírito.   

 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor  - é necessário ter em 
consideração que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-
Bissau, a “Guiné-Bissau é uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do 
artigo 52 a “todos é reconhecida a liberdade de culto, que em caso algum poderá 
violar os princípios fundamentais consagrados na Constituição”. 
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MANDINGAS 
 

1. PODER TRADICIONAL 

1.1. ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

O poder de decisão, organização, gestão e julgamento de 
litígios pertence ao Chefe de morança (kordatyo) no âmbito da 
morança (família ou família alargada), ao Chefe da tabanca 
(Alkalo) no âmbito da tabanca, quando há questões entre 
membros de moranças diferentes, e ao Régulo (Mansa), como 
última instância de recurso e quanto existem problemas entre 
pessoas de diferentes tabancas. 
 
O chefe de morança, o chefe da tabanca, o Régulo e o Imame 
(chefe religioso) actuam em concertação. 
 

Pretende-se saber quem tem competência para decidir e para organizar e geriros assuntos 
da comunidade. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos administrativos de topo do poder 
local, numa lógica mais semelhante à da administração local autónoma: na Guiné-Bissau 
não existem ainda autarquias mas apenas administração local periférica nos termos da Lei 
n.º 4/97, de 2 de Dezembro  
- no que respeita à estrutura do poder local prevista na Constituição da República da Guiné-
Bissau: i) o artigo 106 estipula que: “1. As autarquias locais são os municípios, as secções 
autárquicas e as juntas locais” e “2. Nos sectores funcionarão os municípios, nas secções 
administrativas funcionarão as secções autárquicas e nas juntas locais funcionarão as juntas 
locais”; e ii) o artigo 113 determina que “os órgãos representativos das autarquias locais são: 
a) nos municípios, a assembleia municipal e a câmara municipal; b) nas secções 
autárquicas, a assembleia de secção e a comissão de secção; e c) nas juntas locais, a 
assembleia de moradores e a comissão directiva dos moradores”. 
Pretende-se saber qual é a instância com competência para julgar litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos judiciais: Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector - Decreto-Lei n.º 6/93, de 13 de Outubro - e Lei Orgânica dos Tribunais – 
Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro.  
 

As opiniões das pessoas mais velhas da tabanca, ou seja do 
conselho de anciãos, são sempre pedidas antes da resolução 
ou do julgamento de qualquer conflito.  
 
Existem determinados anciãos que colaboram directamente 
com o Régulo (seus conselheiros) e que se denominam 
Batulas. 
 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência consultiva para dar apoio à 
instância com competência para decidir sobre os assuntos da comunidade e para julgar 
litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponde aos órgãos com competência consultiva, 
dependendo do tipo de administração e da matéria em causa 
- ao nível constitucional pode ser referida a existência do Conselho de Estado, como órgão 
político de consulta do Presidente da República (artigos 73 a 75 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 
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O Régulo, os chefes da tabanca e de morança organizam, 
resolvem ou julgam todos os assuntos das tabancas 
mandinga, mesmo quando existem pessoas de vários grupos 
étnicos e estrangeiros a habitar na tabanca. 
 

Pretende-se saber se a entidade com competência para a organização e gestão da vida da 
comunidade se mantém mesmo quando existem pessoas de vários grupos étnicos e 
estrangeiros. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante o a 
Constituição da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os estrangeiro, 
com base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, 
gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, 
excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos 
demais direitos e deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional” 
Ao nível do Direito Processual Penal o nº 1 do artigo 5º do Código do Processo Penal prevê 
que “a lei penal guineense é aplicável aos factos praticados em território da Guiné-Bissau, 
independentemente da nacionalidade do agente”. No Código Penal está identicamente 
previsto no nº 1 do artigo 4º que “A lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-
Bissau”. 
 

Os litígios respeitantes a várias tabancas são resolvidos pelo 
Régulo com uma reunião dos conselhos dos anciãos de cada 
uma das tabancas envolvidas. 
 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência para gerir os assuntos de várias 
tabancas da mesma etnia. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante a 
existência de um conjunto de normas na Constituição da República da Guiné-Bissau 
dedicadas ao poder local e baseadas em autarquias com autonomia administrativa e 
financeira: artigo 105 – “1. A organização do poder político do Estado compreende a 
existência de autarquias locais, que gozam de autonomia administrativa e financeira. e “2. As 
autarquias locais são pessoas colectivas territoriais, dotadas de órgãos representativos, que 
visam a prossecução de interesses próprios das comunidades locais, não se substraindoà 
estrutura unitária do Estado”. 
 

Quando há desentendimento quanto ao modo como é 
organizada a vida da tabanca ou como são resolvidos ou 
julgados os problemas da tabanca é possível apelar para o 
Régulo, que decide em conjunto com o conselho dos anciãos. 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e gestão da vida 
da comunidade e quem consubstancia a entidade competente e para funcionar como 
instância de recurso nas decisões “judiciais”. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos tribunais superiores de segunda instância 
e o Supremo Tribunal de Justiça, nos termos da Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro. 
 

As pessoas de etnia mandinga quando solicitadas podem 
colaborar como representantes da etnia mandinga em órgãos 
da administração pública do Estado. 

Pretende-se saber se determinadas pessoas participam como representantes de 
determinada etnia em órgãos da administração pública. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor. 
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 - ao nível dos órgãos de soberania do Estado pode ser tido em consideração o artigo 78 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau nos termos do qual: “2. os Deputados à 
Assembleia Nacional Popular são representantes de todo o povo e não unicamente dos 
círculos eleitorais por que foram eleitos” e “3. os Deputados têm o dever de manter um 
contacto estrito com os seus eleitores e de lhes prestar contas das suas actividades” 
 

Nas tabancas mandinga não existem pessoas ou entidades 
que só organizem, resolvam ou julguem assuntos 
exclusivamente dos homens ou das mulheres. 
 

Pretende-se saber se há uma distinção entre os assuntos masculinos e os assuntos 
femininos no que respeita às entidades com competência para decidir e julgar. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor – deve ser tido em 
consideração que o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
 

 

1.2. DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DOS TITULARES DAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 
 

O Régulo é escolhido na base da linhagem familiar.  
 
Nota: Existem diferentes regulados com formas diferentes de 
escolha do régulo, pelo que não é possível descortinar uma 
regra geral aplicável nesta matéria.  
 
O chefe da tabanca é um descendente da família fundadora 
da tabanca, passando o cargo do pai para o seu filho mais 
velho.  
 
O chefe da morança é um descendente da família fundadora 
da tabanca, passando o cargo preferencialmente para o seu 
irmão. 
 
O Imame é escolhido pelo chefe da tabanca numa família 
conhecedora do Alcorão.  

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão, organização e 
gestão e com poder “judicial”. 
- no Direito do Estado em vigor os órgãos com poder decisório são normalmente eleitos, 
embora na administração estadual periférica os administradores de sector e governadores 
de região sejam nomeados pelo Governo, nos termos dos artigos 12.º e 27.º da Lei n.º 4/97, 
de 2 de Dezembro 
- no Direito do Estado em vigor a composição dos órgãos judiciais é da competência do 
Conselho Superior da Magistratura nos termos do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do 
Conselho Superior da Magistratura – Lei n.º 1/99, de 27 de Setembro 
 
Na Constituição da República da Guiné-Bissau está previstoque: i) “o Presidente da 
República é eleito por sufrágio livre, universal, igual, secreto e periódico dos cidadãos 
eleitores recenseados” – artigo 63; e ii) “os Deputados à Assembleia da República são 
eleitos por círculos eleitorais definidos na lei por sufrágio universal, livre, igual, directo, 
secreto e periódico”. 

As mulheres não podem exercer o poder de decisão nas 
tabancas mandinga. 
 
 
 

Pretende-se saber se as mulheres podem integrar a entidade de decisão na tabanca. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - deve ser tido em consideração que o 
artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o homem e a mulher são 
iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

Os homens só podem exercer o poder de decisão nas 
tabancas mandinga em regra a partir dos 25 a 30 anos de 

Pretende-se saber qual a idade para os homens exercerem o poder de decisão na tabanca. 
- no nº 2 do artigo 63 da Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que “são 
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idade.  
 
Não existe uma idade máxima para os homens exercerem o 
poder de decisão nas tabancas mandinga. 
 
 

elegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos eleitores guineenses (…) 
maiores de 35 anos de idade”   
- no nº 2 do artigo 10 da Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional 
Popular (Lei nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto que “todos os cidadãos eleitores maiores 
de 21 anos de idade são elegíveis a Deputado para a Assembleia Nacional Popular”. 

Os homens desonestos ou malandros não podem exercer o 
poder de decisão numa tabanca mandinga. 

Pretende-se saber se, à partida, existem pessoas cujo acesso à entidade de decisão se 
encontra vedado. 
- na Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional Popular (Lei nº 3/98, 
de 23 de Abril) está previsto: i) que não são elegíveis para Presidente da República, nos  
termos do artigo 102, os cidadãos que: “b) tenham sido condenados a pena de prisão maior 
por crime doloso”; “c) tenham sido condenados em pena de prisão por furto, roubo, abuso de 
confiança, burla, falsificação, ou por crime cometido por funcionário público, desde que se 
tratem de crimes dolosos, bem como os que tenham sido declarados delinquentes habituais 
por sentença transitada em julgado”; e d)”os militares que se encontrem no activo à data de 
apresentação da respectiva candidatura”; e ii) que não são elegíveis deputados à 
Assembleia Nacional Popular, nos termos do artigo 120, os cidadãos que “tiverem sido 
condenados em pena de prisão por furto, roubo, abuso de confiança, peculato, falsificação, 
fogo posto ou por crime cometido por funcionário público desde que se tratem de crimes 
dolosos, bem como os que tenham sido judicialmente declarados delinquentes habituais de 
difícil correcção”. 
 

O Régulo, os chefes da tabanca, da morança e os Imames só 
em situações excepcionais podem ser afastados dos cargos 
que ocupam. 
 
Nota: Só podem ser afastados se cometerem algo de tão 
grave que envergonhe toda a tabanca. 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem ser afastados dessa 
posição. 
 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar uma 
norma correspondente do Direito do Estado em vigor(podem ser dados como exemplos: i) 
Presidente da República: “pelos crimes cometidos no exercício das suas funções o 
Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça” – nº 1 do artigo 
72 da Constituição da República da Guiné-Bissau; ii) Deputados da Assembleia Nacional 
Popular: “salvo em caso de flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois 
anos de trabalho obrigatório, o de prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os 
Deputados não podem ser detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou 
fora dele” – nº 2 do artigo 82 da Constituição da República da Guiné-Bissau; iii) Governo: “o 
Presidente da República pode demitir o Governo em caso de grave crise política que ponha 
em causa o normal funcionamento das instituições da República, ouvidos o Conselho de 
Estado e os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular” – nº 2 do 
artigo 104 da Constituição da República da Guiné-Bissau; e iv) Poder Local: “compete à 
Assembleia Nacional Popular, ouvido o Governo, dissolver os órgãos das autarquias locais 
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em caso de prática de actos ou omissões contrárias à lei” – artigo 116 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 
 

O Régulo, os chefes da tabanca e de morança e os Imames 
podem renunciar ou desistir dos cargos que ocupam, por 
exemplo, por idade avançada ou doença prolongada. 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem renunciar a essa posição e 
quais os motivos. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar uma 
norma correspondente do Direito do Estado em vigor(o Governo pode apresentar a sua 
demissão, em conformidade com a alínea a) do nº 1 do artigo 101 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 
 

As pessoas de etnia mandinga que participem como 
representantes da etnia mandinga em órgãos da 
administração pública do Estado são escolhidas pelos 
conselhos de anciãos. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento de escolha dos representantes em órgãos da 
administração pública.  
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigortendo em consideração que não existe 
nenhum órgão de soberania ou órgão do Estado de representação étnica (em contraponto 
importa ter em consideração que o número 4 do artigo 4 da Constituição da República da 
Guiné-Bissau prevê que “é proibida a formação de partidos de âmbito regional ou local, de 
partidos que fomentem o racismo ou tribalismo…”. 

 

1.3. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO E À SUCESSÃO NAS 

ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

Podem ser convocadas reuniões entre os chefes de tabanca e 
os chefes de morança para resolver conflitos relativos à 
organização da vida da tabanca mandinga e aos julgamentos 
que tenham sido feitos sobre os problemas que nela ocorrem, 
com a possibilidade de recurso ao Régulo. 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e gestão da vida 
da comunidade ou julgamento de litígios. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 70.º a 72.º do Código de Processo Civil guineense, relativas a 
conflitos de competências entre tribunais. 
 

Quando não são ouvidas as entidades tradicionais mandinga, 
em conformidade com o que está previsto nos costumes 
mandinga, as actividades que se pretendem desenvolver na 
tabanca podem ser inviabilizadas. 

Pretende-se saber qual a consequência e forma de resolução da situação de ausência de 
audição de entidades cujo parecer é obrigatório em matéria de organização e gestão da vida 
da comunidade ou julgamento de litígios. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-ia a regra 
constante do artigo 81.º do Código do Procedimento Administrativo guineense, relativa aos 
pareceres. 
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Os chefes das tabancas mandinga normalmente resolvemos 
casos de desacordo sobre a forma de organizar os assuntos 
da tabanca ou de solucionar os conflitos entre as pessoas dos 
vários grupos étnicos e os estrangeiros que nela habitam, com 
possibilidade de recurso ao Régulo e às autoridades do 
Estado.     
 

Existindo vários grupos étnicos ou estrangeiros numa tabanca, pretende-se saber como é 
resolvida uma situação de desacordo quanto à gestão e organização da vida em 
comunidade ou quanto ao julgamento de litígios. 
 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - não obstante o a Constituição 
da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os estrangeiro, com base da 
reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos 
mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, excepto no 
que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais direitos e 
 deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional”. 
 

As decisões dos chefes de tabanca mandinga, 
nomeadamente as relativas aos problemas de relacionamento 
entre as pessoas de várias etnias que habitam na tabanca, 
podem ser alteradas em resultado de uma intervenção dos 
anciãosseus conselheiros. 

Existindo uma entidade com competência para resolver questões de relacionamento entre 
várias etnias na mesma tabanca, pretende-se saber qual o procedimento de “impugnação” 
da decisão dessa entidade. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 150.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas à impugnabilidade administrativa. 
 

Os eventuais problemas que possam surgir com a escolha de 
um mandinga para exercer o poder tradicional nas tabancas 
mandinga são resolvidos pelos chefes de tabanca, em 
colaboração com os conselhos de anciãos da tabanca.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto à 
escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional, pressupondo que essa escolha é 
levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 19.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas aos órgãos colegiais, em especial, as regras relativas às deliberações, 
previstas nos artigos 26.º e 27.º do mesmo diploma. 
 

Os eventuais problemas que possam surgir com a escolha de 
um mandinga para exercer o poder tradicional nas tabancas 
mandinga em matérias espirituais são resolvidos pelos 
anciãos da tabanca.   
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto à 
escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional em matérias espirituais, 
pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - é necessário ter em 
consideração que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a 
“Guiné-Bissau é uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é 
reconhecida a liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios 
fundamentais consagrados na Constituição”. 
 

A apreciação dos problemas relacionados com o afastamento 
dos chefes de tabanca mandinga é confiada ao conselho de 
anciãos, que procurarão conciliar as partes. 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto ao 
afastamento das pessoas ou entidades competentes para administrar a tabanca, 
pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 



 

 

37 

 

 - não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 19.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas aos órgãos colegiais, em especial, as regras relativas às deliberações, 
previstas nos artigos 26.º e 27.º do mesmo diploma. 
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MANJACOS 

 

1. PODER TRADICIONAL 

1.1. ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

O poder de decisão, organização, gestão e julgamento de litígios 
pertence ao chefe da tabanca (NassiUntabe) na respectiva tabanca, 
como primeira instância de decisão, e ao Régulo no âmbito das 
tabancas onde exerce autoridade, como instância de recurso. 
 
O Régulo, além de ser a instância de recurso, organiza as questões 
materiais e as questões espirituais de relevância geral. 
 
 
 
 
O Comité geral de secção, na sua área de actuação, bem como o 
comité de tabanca têm essencialmente competência para organizar 
e gerir a vida na tabanca no que respeita às questões de interesse 
público, como as campanhas de vacinação, fazendo a ligação com o 
poder político do Estado. 

Pretende-se saber quem tem competência para decidir e para organizar e geriros 
assuntos da comunidade. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos administrativos de topo do 
poder local, numa lógica mais semelhante à da administração local autónoma: na 
Guiné-Bissau não existem ainda autarquias mas apenas administração local periférica 
nos termos da Lei n.º 4/97, de 2 de Dezembro  
- no que respeita à estrutura do poder local prevista na Constituição da República da 
Guiné-Bissau: i) o artigo 106 estipula que: “1. As autarquias locais são os municípios, 
as secções autárquicas e as juntas locais” e “2. Nos sectores funcionarão os 
municípios, nas secções administrativas funcionarão as secções autárquicas e nas 
juntas locais funcionarão as juntas locais”; e ii) o artigo 113 determina que “os órgãos 
representativos das autarquias locais são: a) nos municípios, a assembleia municipal e 
a câmara municipal; b) nas secções autárquicas, a assembleia de secção e a 
comissão de secção; e c) nas juntas locais, a assembleia de moradores e a comissão 
directiva dos moradores”. 
 
Pretende-se saber quem é a instância com competência para julgar litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos judiciais: Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector - Decreto-Lei n.º 6/93, de 13 de Outubro - e Lei Orgânica dos 
Tribunais – Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro. 
 

O conselho de anciãos deve ser sempre ouvido quando se está a 
organizar a vida da tabanca, quer seja pelo Régulo, quer seja pelos 
chefes de tabanca (NassiUntabe). 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência consultiva para dar apoio 
à instância com competência para decidir sobre os assuntos da comunidade e para o 
julgamento dos litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponde aos órgãos com competência consultiva, 
dependendo do tipo de administração e da matéria em causa. 
- ao nível constitucional pode ser referida a existência do Conselho de Estado, como 
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 órgão político de consulta do Presidente da República (artigos 73 a 75 da Constituição 
da República da Guiné-Bissau). 
 

O Régulo e os chefes da tabanca organizam, resolvem ou julgam 
todos os assuntos das tabancas manjacas de igual maneira mesmo 
quando existem pessoas de vários grupos étnicos e estrangeiros a 
habitar na tabanca.  
 
Nota:Determinante é “chão” onde essas pessoas habitam.   
 
Os chefes das tabancas (NassiUntabe)e os Régulos colaboram 
entre si quando é necessário resolver problemas de relacionamento 
entre tabancas onde habitam várias etnias. 
 

Pretende-se saber se a entidade com competência para a organização e gestão da 
vida da comunidade e para a resolução de litígios se mantém a mesmaquando 
existem pessoas de vários grupos étnicos e estrangeiros. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante o a 
Constituição da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os 
estrangeiro, com base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem 
na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres 
que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício 
das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados por 
lei ao cidadão nacional”. 

Não existem pessoas ou entidades que tenham o poder de 

organizar, de resolver ou de julgar os assuntos de todas as tabancas 

manjacas,embora o Régulo tenha poder de decisão em relação às 

tabancas no âmbito do respectivo regulado.  

 

Nas zonas onde não existe Régulo, as funções deste podem ser 

exercidas pelo chefe de tabanca.   

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência para gerir os assuntos e 
julgar os litígios de várias tabancas da mesma etnia. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante a 
existência de um conjunto de normas na Constituição da República da Guiné-Bissau 
dedicadas ao poder local e baseadas em autarquias com autonomia administrativa e 
financeira: artigo 105 – “1. A organização do poder político do Estado compreende a 
existência de autarquias locais, que gozam de autonomia administrativa e financeira. e 
“2. As autarquias locais são pessoas colectivas territoriais, dotadas de órgãos 
representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das comunidades 
locais, não se substraindoà estrutura unitária do Estado”. 
 

O Régulo pode apelar à intervenção do poder do Estado quando não 

consegue resolver algum problema.  

 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam 
entre duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e 
gestão da vida da comunidade e para o julgamento dos litígios e quem consubstancia 
a entidade competente. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-
iam as regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências. 

Nas tabancas manjacas, salvo no caso dos fanados, não existem 
pessoas ou entidades que só organizem, resolvam ou julguem 
assuntos exclusivamente dos homens.  
 
 

Pretende-se saber se há uma distinção entre os assuntos masculinos e os assuntos 
femininos no que respeita às entidades com competência para os decidir e julgar. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor – deve ser tido 
em consideração que o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê 
que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida 
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Nas tabancas manjacas, salvo no caso do fanado e em questões de 
natureza espiritual, não existem pessoas ou entidades que só 
organizem, resolvam ou julguem assuntos exclusivamente das 
mulheres. 
 

política, económica, social e cultural”. 

 

1.2. DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DOS TITULARES DAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER  

O Régulo provém dos varões do clã detentor do poder, através de 
práticas religiosas, tomando posse em Bassarel, após a prestação 
de juramento. 
 
O chefe de tabanca (NassiUntabe) é escolhido pelos homens 
grandes da tabanca, com base no seu prestígio e influência. 
 
O comité geral da secção foi designado historicamente pelo partido 
único e continua, em regra, até hoje, a exercer os seus poderes. 
 
O comité de tabanca é nomeado pelo comité geral da secção como 
seu colaborador directo e representante ao nível da tabanca. 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão, gestão e 
organização das tabancas. 
- no Direito do Estado em vigor os órgãos com poder decisório são normalmente 
eleitos, embora na administração estadual periférica os administradores de sector e 
governadores de região sejam nomeados pelo Governo, nos termos dos artigos 12.º e 
27.º da Lei n.º 4/97, de 2 de Dezembro. 
Na Constituição da República da Guiné-Bissau está previstoque: i) “o Presidente da 
República é eleito por sufrágio livre, universal, igual, secreto e periódico dos cidadãos 
eleitores recenseados” – artigo 63; e ii) “os Deputados à Assembleia da República são 
eleitos por círculos eleitorais definidos na lei por sufrágio universal, livre, igual, directo, 
secreto e periódico”. 
 

O poder tradicional em matérias espirituais é exercido em 
conformidade com os mecanismos previstos em cada uma das 
convicções espirituais e religiosas. 
 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão nos assuntos 
espirituais. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – é necessário ter em consideração 
que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a “Guiné-
Bissau é uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é 
reconhecida a liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios 
fundamentais consagrados na Constituição”. 
 

As mulheres não podem normalmente exercer o poder de decisão 
na tabanca. 
 
As mulheres só podem exercer poder de decisão quando são 
responsáveis por uma família autónoma. 
 

Pretende-se saber se as mulheres podem integrar a entidade de decisão na tabanca. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - deve ser tido em consideração que 
o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o homem e a 
mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, 
social e cultural”. 
 

Os homens podem exercer o poder de decisão desde que sejam 
responsáveis por uma família autónoma.     
 
Não existe uma idade máxima para os homens serem Régulo ou 

Pretende-se saber qual a idade para o exercício do poder de decisão na tabanca. 
- no nº 2 do artigo 63 da Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que 
“são elegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos eleitores 
guineenses (…) maiores de 35 anos de idade”. 
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chefe de tabanca. 
 
Não existe uma idade mínima para os homens serem Régulos ou 
chefes de tabanca.  
 

- no nº 2 do artigo 10 da Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia 
Nacional Popular (Lei nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto que “todos os cidadãos 
eleitores maiores de 21 anos de idade são elegíveis a Deputado para a Assembleia 
Nacional Popular”. 
 

Os dementes não podem ser Régulos ou chefes de tabanca. 
 

Pretende-se saber se, à partida, existem pessoas cujo acesso à entidade de decisão 
se encontra vedado. 
- na Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional Popular (Lei 
nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto: i) que não são elegíveis para Presidente da 
República, nos termos do artigo 102, os cidadãos que: “b) tenham sido condenados a 
pena de prisão maior por crime doloso”; “c) tenham sido condenados em pena de 
prisão por furto, roubo, abuso de confiança, burla, falsificação, ou por crime cometido 
por funcionário público, desde que se tratem de crimes dolosos, bem como os que 
tenham sido declarados delinquentes habituais por sentença transitada em julgado”; e 
d)”os militares que se encontrem no activo à data de apresentação da respectiva 
candidatura”; e ii) que não são elegíveis deputados à Assembleia Nacional Popular, 
nos termos do artigo 120, os cidadãos que “tiverem sido condenados em pena de 
prisão por furto, roubo, abuso de confiança, peculato, falsificação, fogo posto ou por 
crime cometido por funcionário público desde que se tratem de crimes dolosos, bem 
como os que tenham sido judicialmente declarados delinquentes habituais de difícil 
correcção”. 
 

Os chefes de tabanca e o Régulo podem ser afastados dos 
respectivos cargos se cometerem actos bárbaros que chocam 
frontalmente com os interesses da comunidade. 
 
Nota:Em Caió foi afirmado que o Régulo nunca pode ser afastado do seu 
cargo. Nas restantes tabancas entrevistadas foi dada a resposta acima 
indicada, por força da evolução dos tempos. 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem ser afastados dessa 
posição, qual o procedimento para afastar os titulares da instância de decisão e quais 
os motivos pelos quais se justifica o afastamento dos titulares da entidade de decisão. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar 
uma norma correspondente do Direito do Estado em vigor (podem ser dados como 
exemplos: i) Presidente da República: “pelos crimes cometidos no exercício das suas 
funções o Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça” 
– nº 1 do artigo 72 da Constituição da República da Guiné-Bissau; ii) Deputados da 
Assembleia Nacional Popular: “salvo em caso de flagrante delito a que corresponda 
pena igual ou superior a dois anos de trabalho obrigatório, o de prévio assentimento 
da Assembleia Nacional Popular, os Deputados não podem ser detidos ou presos por 
questão criminal ou disciplinar, em juízo ou fora dele” – nº 2 do artigo 82 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau; iii) Governo: “o Presidente da República 
pode demitir o Governo em caso de grave crise política que ponha em causa o normal 
funcionamento das instituições da República, ouvidos o Conselho de Estado e os 
partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular” – nº 2 do artigo 104 
da Constituição da República da Guiné-Bissau; e iv) Poder Local: “compete à 
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Assembleia Nacional Popular, ouvido o Governo, dissolver os órgãos das autarquias 
locais em caso de prática de actos ou omissões contrárias à lei” – artigo 116 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau). 
 

Os chefes dos comités da tabanca e o Régulo podem renunciar aos 
respectivos cargos se não estiverem em condições morais de os 
continuar a exercer, em situações de velhice, incompatibilidade ou 
ausência prolongada.  

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem renunciar a essa 
posição e qual o procedimento pelo qual os titulares da entidade de decisão podem 
renunciar. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar 
uma norma correspondente do Direito do Estado em vigor (o Governo pode apresentar 
a sua demissão, em conformidade com a alínea c) do nº 1 do artigo 101 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau). 
 

 

1.3. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO E À SUCESSÃO NAS 

ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

O Régulo resolve os conflitos entre as autoridades tradicionais da 
tabanca manjaca (família, chefe de tabanca e comité de tabanca) 
que têm o poder de organizar a vida da tabanca ou de julgar os 
litígios, com possibilidade de recurso para as autoridades do Estado. 
 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam 
entre duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e 
gestão da vida da comunidade, 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam 
as regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências, 
 
Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam 
entre duas ou mais entidades de decisão com competência para julgar litígios. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam 
as regras constantes dos artigos 70.º a 72.º do Código de Processo Civil guineense, 
relativas a conflitos de competências entre tribunais. 
 

Quando não são ouvidas as entidades tradicionais manjacas, em 
conformidade com o que está previsto nos costumes manjacos, as 
decisões tomadas sobre a organização da tabanca não são válidas.   
 
 
 
 

Pretende-se saber qual a consequência e forma de resolução da situação de ausência 
de audição de entidades cujo parecer é obrigatório em matéria de organização e 
gestão da vida da comunidade. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-ia a 
regra constante do artigo 81.º do Código do Procedimento Administrativo guineense, 
relativa aos pareceres. 
 

Nas tabancas manjacas são aplicados os costumes manjacos, não Existindo vários grupos étnicos numa tabanca, pretende-se saber como é resolvida 
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obstante a necessidade de terem de ser ponderados os direitos 
daqueles que não são manjacos, em caso de discordância sobre a 
forma como são organizados os assuntos da tabanca ou resolvidos 
os conflitos entre as pessoas dos vários grupos étnicos e os 
estrangeiros que nela habitam. 
 

uma situação de desacordo quanto à gestão e organização da vida em comunidade e 
julgamento de litígios. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor- não obstante o a 
Constituição da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os 
estrangeiro, com base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem 
na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres 
que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício 
das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados por 
lei ao cidadão nacional”. 
 

As decisões do Régulo relativas à organização da vida de várias 
tabancas não podem ser contestadas no âmbito da estrutura 
tradicional do poder manjaco, salvo em termos espirituais, e sem 
prejuízo da possibilidade de recurso às autoridades do Estado.  
 
 

Existindo uma entidade com competência para administrar várias tabancas na mesma 
etnia, pretende-se saber qual o procedimento de “impugnação” da decisão dessa 
entidade. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito 
corresponderia às regras constantes dos artigos 150.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo guineense, relativas à impugnabilidade administrativa. 
 

As decisões do Régulo relativas à resolução dos problemas de 
relacionamento entre as várias etnias que habitam numa tabanca 
manjaca não podem ser contestadas no âmbito da estrutura 
tradicional do poder manjaco, salvo em termos espirituais e sem 
prejuízo da possibilidade de recurso às autoridades do Estado. 
 
Os problemas de relacionamento entre tabancas onde habitam 
várias etnias podem ser resolvidos por representantes de cada uma 
das tabancas ou pelo Régulo, não podendo as suas decisões ser 
contestadas, salvo em termos espirituais, e sem prejuízo da 
possibilidade de recurso às autoridades do Estado. 
 

Existindo uma entidade com competência para resolver questões de relacionamento 
entre várias etnias na mesma tabanca, pretende-se saber qual o procedimento de 
“impugnação” da decisão dessa entidade. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor  Quanto muito 
corresponderia às regras constantes dos artigos 150.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo guineense, relativas à impugnabilidade administrativa 

A resolução dos problemas surgidos com a escolha de um Régulo 
manjaco é feita dentro da casta ou linhagem que exerce o poder ou 
por recurso à legitimação espiritual. 
 
O Régulo resolve os problemas surgidos com a escolha de um 
manjaco para exercer os cargos subordinados na estrutura do poder 
tradicional manjaco. 
 
O Comité Geral resolve os problemas surgidos com a escolha de um 
seu colaborador (comité de tabanca), em conformidade com a 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento 
quanto à escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional, pressupondo que 
essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito 
corresponderia às regras constantes dos artigos 19.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo guineense, relativas aos órgãos colegiais, em especial, 
as regras relativas às deliberações, previstas nos artigos 26.º e 27.º do mesmo 
diploma. 
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vontade manifestada pela maioria da população da tabanca.   
 

Os eventuais problemas que possam surgir com a escolha de um 
manjaco para exercer o poder tradicional em matérias espirituais são 
resolvidos pelas vias tradicionais e espirituais manjacas. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento 
quanto à escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional em matérias 
espirituais, pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma 
pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - é necessário ter em 
consideração que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-
Bissau, a “Guiné-Bissau é uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do 
artigo 52 a “todos é reconhecida a liberdade de culto, que em caso algum poderá 
violar os princípios fundamentais consagrados na Constituição”.  
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PAPEIS 
 

 

1. PODER TRADICIONAL 

1.1. ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 
 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

O poder de decisão pertence ao chefe da tabanca (Minsr-
ossac), em primeira instância, e ao Régulo em segunda 
instância e/ou relativamente às questões mais importantes. 
 
 
Os conflitos são julgados pelo chefe de tabanca, em primeira 
instância, e ao Régulo em segunda instância ou relativamente 
às questões mais importantes. 
 
 
 
O comité de tabanca tem essencialmente competência para 
organizar e gerir a vida na tabanca no que respeita às 
questões de interesse público, fazendo a ligação com o poder 
central do Estado. 
 
 
Nota: O comité da tabanca tem competência para organizar questões 
de interesse público como, por exemplo, as campanhas de 
vacinação. 

Pretende-se saber quem tem competência para decidirsobre os assuntos da comunidade e 
para a organização e gestão da vida da comunidade. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos administrativos de topo do poder 
local, numa lógica mais semelhante à da administração local autónoma: na Guiné-Bissau 
não existem ainda autarquias mas apenas administração local periférica nos termos da Lei 
n.º 4/97, de 2 de Dezembro. 
- no que respeita à estrutura do poder local prevista na Constituição da República da Guiné-
Bissau: i) o artigo 106 estipula que: “1. As autarquias locais são os municípios, as secções 
autárquicas e as juntas locais” e “2. Nos sectores funcionarão os municípios, nas secções 
administrativas funcionarão as secções autárquicas e nas juntas locais funcionarão as juntas 
locais”; e ii) o artigo 113 determina que “os órgãos representativos das autarquias locais são: 
a) nos municípios, a assembleia municipal e a câmara municipal; b) nas secções 
autárquicas, a assembleia de secção e a comissão de secção; e c) nas juntas locais, a 
assembleia de moradores e a comissão directiva dos moradores”. 
 
Pretende-se saber qual é a instância com competência para julgar litígios. 
- no Direito do Estado em vigor corresponderia aos órgãos judiciais: Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector - Decreto-Lei n.º 6/93, de 13 de Outubro - e Lei Orgânica dos Tribunais – 
Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro. 
 

Os homens grandes da tabanca devem ser ouvidos quando 
se está a organizar a vida da tabanca, a decidir e a julgar 
litígios. 
 
Os filhos do Régulo e os colaboradores do Régulo devem ser 
ouvidos quando se estão a resolver ou a julgar problemas na 
tabanca. 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência consultiva para dar apoio à 
instância com competência para decidir sobre os assuntos da comunidade. 
- no Direito do Estado em vigor corresponde aos órgãos com competência consultiva, 
dependendo do tipo de administração e da matéria em causa. 
- ao nível constitucional pode ser referida a existência do Conselho de Estado, como órgão 
político de consulta do Presidente da República (artigos 73 a 75 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 
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O chefe da tabanca e o Régulo organizam, resolvem ou 
julgam todos os assuntos das tabancas papel, mesmo quando 
existem pessoas de vários grupos étnicos e estrangeiros a 
habitar na tabanca.   

Pretende-se saber se a entidade com competência para decisão, organização e gestão da 
vida da comunidade e resolução de litígios se mantém mesmo quando existem pessoas de 
vários grupos étnicos. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante o a 
Constituição da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os estrangeiro, 
com base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, 
gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, 
excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos 
demais direitos e deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional”. 
Ao nível do Direito Processual Penal o nº 1 do artigo 5º do Código do Processo Penal prevê 
que “a lei penal guineense é aplicável aos factos praticados em território da Guiné-Bissau, 
independentemente da nacionalidade do agente”. No Código Penal está identicamente 
previsto no nº 1 do artigo 4º que “A lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-
Bissau”. 
 

O Régulo tem o poder de organizar, de resolver ou de julgar 
os assuntos das tabancas papel da sua jurisdição. 

Pretende-se saber se existe uma entidade com competência para gerir os assuntos de várias 
tabancas da mesma etnia. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor, não obstante a 
existência de um conjunto de normas na Constituição da República da Guiné-Bissau 
dedicadas ao poder local e baseadas em autarquias com autonomia administrativa e 
financeira: artigo 105 – “1. A organização do poder político do Estado compreende a 
existência de autarquias locais, que gozam de autonomia administrativa e financeira. 
 

Nas tabancas papel é possível apelar ou recorrer ao Régulo 
quando há desentendimento quanto ao modo como é 
organizada a vida da tabanca ou como são resolvidos ou 
julgados os problemas da tabanca. 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber quem consubstancia a entidade competente para resolver conflitos que 
surjam entre duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e 
gestão da vida da comunidade e para funcionar como instância de recurso nas decisões 
“judiciais”. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências 
- no Direito do Estado corresponderia aos tribunais superiores de segunda instância e o 
Supremo Tribunal de Justiça, nos termos da Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro 

Nas tabancas papel não existem pessoas ou entidades que só 
organizem, resolvam ou julguem assuntos exclusivamente dos 
homens ou das mulheres. 

Pretende-se saber se há uma distinção entre os assuntos masculinos e os assuntos 
femininos no que respeita às entidades com competência para decidir e julgar. 
- não tem correspondência directa com o Direito do Estado em vigor – deve ser tido em 
consideração que o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
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1.2. DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DOS TITULARES DAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER  

 Não há unanimidade nas formas de designação do chefe da 
tabanca nas tabancas papel.    
 
Nota: Não há unanimidade porque em algumas tabancas os 
chefes são nomeados pelo Régulo e noutras existem 
moranças em que o chefe desta é por inerência chefe da 
tabanca independentemente de ser do clã djagra ou não. 
 
O Régulo pertence a uma determinada linhagem (“djagra”) e é 
escolhido em conformidade com práticas tradicionais que 
apresentam variações de zona para zona. 
 
 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão, de organização e 
gestão na tabanca e com poder judicial. 
- no Direito do Estado em vigor os órgãos com poder decisório são normalmente eleitos, 
embora na administração estadual periférica os administradores de sector e governadores 
de região sejam nomeados pelo Governo, nos termos dos artigos 12.º e 27.º da Lei n.º 4/97, 
de 2 de Dezembro. 
 
Na Constituição da República da Guiné-Bissau está previstoque: i) “o Presidente da 
República é eleito por sufrágio livre, universal, igual, secreto e periódico dos cidadãos 
eleitores recenseados” – artigo 63; e ii) “os Deputados à Assembleia da República são 
eleitos por círculos eleitorais definidos na lei por sufrágio universal, livre, igual, directo, 
secreto e periódico”. 

A pessoa que exerce o poder em matérias espirituais na 
tabanca papel é indicada pelo espírito.  

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão nos assuntos 
espirituais. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – é necessário ter em consideração que, 
nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a “Guiné-Bissau é 
uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é reconhecida a 
liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados 
na Constituição”. 
 

As mulheres nunca podem ser chefes de tabanca ou Régulo. Pretende-se saber se as mulheres podem integrar a entidade de decisão na tabanca. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - deve ser tido em consideração que o 
artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o homem e a mulher são 
iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

Os homens não podem ser chefes de tabanca ou Régulos 
antes de demonstrarem determinada maturidade e 
competência. 
 
 
Não existe uma idade máxima para os homens serem chefe 
de tabanca ou Régulo.  
 

Pretende-se saber qual a idade para os homens exercerem o poder de decisão na tabanca. 
- no nº 2 do artigo 63 da Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que “são 
elegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos eleitores guineenses (…) 
maiores de 35 anos de idade”. 
- no nº 2 do artigo 10 da Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional 
Popular (Lei nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto que “todos os cidadãos eleitores maiores 
de 21 anos de idade são elegíveis a Deputado para a Assembleia Nacional Popular”. 
 

Os dementes nunca podem ser chefes de tabanca ou 
Régulos. 

Pretende-se saber se, à partida, existem pessoas cujo acesso à entidade de decisão se 
encontra vedado. 



 

 

48 

 

 - na Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional Popular (Lei nº 3/98, 
de 23 de Abril) está previsto: i) que não são elegíveis para Presidente da República, nos 
termos do artigo 102, os cidadãos que: “b) tenham sido condenados a pena de prisão maior 
por crime doloso”; “c) tenham sido condenados em pena de prisão por furto, roubo, abuso de 
confiança, burla, falsificação, ou por crime cometido por funcionário público, desde que se 
tratem de crimes dolosos, bem como os que tenham sido declarados delinquentes habituais 
por sentença transitada em julgado”; e d)”os militares que se encontrem no activo à data de 
apresentação da respectiva candidatura”; e ii) que não são elegíveis deputados à 
Assembleia Nacional Popular, nos termos do artigo 120, os cidadãos que “tiverem sido 
condenados em pena de prisão por furto, roubo, abuso de confiança, peculato, falsificação, 
fogo posto ou por crime cometido por funcionário público desde que se tratem de crimes 
dolosos, bem como os que tenham sido judicialmente declarados delinquentes habituais de 
difícil correcção”. 
 

Os Régulos nunca podem ser afastados da sua posição.  
 
Os chefes de tabanca podem ser afastados da sua posição 
em casos excepcionais, nomeadamente por terem 
divergências graves com o Régulo. 
 
 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem ser afastados dessa 
posição. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar uma 
norma correspondente do Direito do Estado em vigor (podem ser dados como exemplos: i) 
Presidente da República: “pelos crimes cometidos no exercício das suas funções o 
Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça” – nº 1 do artigo 
72 da Constituição da República da Guiné-Bissau; ii) Deputados da Assembleia Nacional 
Popular: “salvo em caso de flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois 
anos de trabalho obrigatório, o de prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os 
Deputados não podem ser detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou 
fora dele” – nº 2 do artigo 82 da Constituição da República da Guiné-Bissau; iii) Governo: “o 
Presidente da República pode demitir o Governo em caso de grave crise política que ponha 
em causa o normal funcionamento das instituições da República, ouvidos o Conselho de 
Estado e os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular” – nº 2 do 
artigo 104 da Constituição da República da Guiné-Bissau; e iv) Poder Local: “compete à 
Assembleia Nacional Popular, ouvido o Governo, dissolver os órgãos das autarquias locais 
em caso de prática de actos ou omissões contrárias à lei” – artigo 116 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 
 

Os chefes de tabanca e os Régulos nunca podem desistir ou 
renunciar aos seus cargos. 

Pretende-se saber se os titulares da entidade de decisão podem renunciar a essa posição. 
- dada a variedade de órgãos com poder decisório do Estado, não é possível indicar uma 
norma correspondente do Direito do Estado em vigor (o Governo pode apresentar a sua 
demissão, em conformidade com a alínea c) do nº 1 do artigo 101 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau). 
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1.3. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO E À SUCESSÃO NAS 

ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

O Régulo, através de decisões irrecorríveis, resolve os 
eventuais conflitos entre as autoridades tradicionais da 
tabanca papel que têm o poder de organizar a vida da 
tabanca e de julgar os problemas que nela ocorrem. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento existente para resolver conflitos que surjam entre 
duas ou mais entidades de decisão com competência para a organização e gestão da vida 
da comunidade e para resolver conflitos que surjam entre duas ou mais entidades de 
decisão com competência para julgar litígios. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas a conflitos de atribuições ou competências 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor. Quanto muito aplicar-se-iam as 
regras constantes dos artigos 70.º a 72.º do Código de Processo Civil guineense, relativas a 
conflitos de competências entre tribunais. 
 

Quando não forem ouvidas as entidades tradicionais papel, 
em conformidade com o que está previsto nos costumes papel 
(homens grandes, colaboradores do Régulo), as decisões a 
serem tomadas ficam dependentes dessa audição.  

Pretende-se saber qual a consequência e forma de resolução da situação de ausência de 
audição de entidades cujo parecer é obrigatório em matéria de organização e gestão da vida 
da comunidade. 
- não tem paralelo directo no Direito do Estado. Quanto muito aplicar-se-ia a regra constante 
do artigo 81.º do Código do Procedimento Administrativo guineense, relativa aos pareceres. 
 

Em caso de discordância sobre a forma como são 
organizados os assuntos da tabanca entre as pessoas dos 
vários grupos étnicos e os estrangeiros que nela habitam, 
procura-se uma solução para esse problema através do 
diálogo, da convocação de uma assembleia, do Régulo ou, 
em última instância, das autoridades do Estado.   

Existindo vários grupos étnicos numa tabanca ou estrangeiros, pretende-se saber como é 
resolvida uma situação de desacordo quanto à gestão e organização da vida em 
comunidade. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - não obstante o a Constituição 
da República da Guiné-Bissau prever, no nº 1 do artigo 26, que “os estrangeiro, com base da 
reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos 
mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, excepto no 
que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais direitos e 
deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional”. 
 

O Régulo resolve as discordâncias sobre a forma como são 
julgados os conflitos entre as pessoas dos vários grupos 
étnicos e os estrangeiros que nela habitam, não obstante a 
possibilidade de recurso às autoridades do Estado. 

Existindo estrangeiros numa tabanca, pretende-se saber como é resolvida uma situação de 
desacordo quanto à gestão e organização da vida em comunidade ou ao julgamento de 
litígios 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. 
  

As decisões sobre a organização da vida de várias tabancas 
podem ser questionadas junto do Régulo, não obstante a 

Existindo uma entidade com competência para administrar várias tabancas na mesma etnia, 
pretende-se saber qual o procedimento de “impugnação” da decisão dessa entidade. 
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possibilidade de recurso às autoridades do Estado.  
 
O Régulo resolve os problemas de relacionamento entre 
tabancas onde habitam várias etnias, com possibilidade de 
recurso às autoridades do Estado.    

- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 150.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas à impugnabilidade administrativa. 

Os julgamentos que visam resolver os problemas de várias 
tabancas podem ser questionados junto dos seus julgadores 
ou do Régulo.  
 

Existindo uma entidade com competência para resolver os litígios em várias tabancas na 
mesma etnia, pretende-se saber qual o procedimento de “recurso” da decisão dessa 
entidade. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes do artigo 40.º e seguintes do Código de Processo Civil guineense, 
relativas aos recursos. 
 

O Régulo ou o conselho dos Djagras resolvem os problemas 
que possam surgir com a escolha de um papel para exercer o 
poder tradicional nas tabancas papel.       
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto à 
escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional, pressupondo que essa escolha é 
levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. 
 

A escolha de um papel para exercer o poder tradicional em 
matérias espirituais nas tabancas papel é feita, em 
conformidade com os costumes aplicáveis, de acordo com as 
indicações do defunto ou do Irã. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto à 
escolha de uma pessoa para exercer o poder tradicional em matérias espirituais, 
pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor - é necessário ter em 
consideração que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a 
“Guiné-Bissau é uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é 
reconhecida a liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios 
fundamentais consagrados na Constituição”. 
 

Os problemas relacionados com o afastamento dos cargos de 
poder tradicional nas tabancas papel podem ser resolvidos 
pelo Régulo. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento adoptado em caso de desentendimento quanto ao 
afastamento das pessoas ou entidades competentes para administrar a tabanca, 
pressupondo que essa escolha é levada a cabo por mais do que uma pessoa. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor. Quanto muito corresponderia às 
regras constantes dos artigos 19.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
guineense, relativas aos órgãos colegiais, em especial, as regras relativas às deliberações, 
previstas nos artigos 26.º e 27.º do mesmo diploma. 
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MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS NORMAS CONSUETUDINÁRIAS  
E A CORRESPONDENTE NORMA DO DIREITO ESCRITO DO ESTADO E/OU SITUAÇÃO JURÍDICA ANALISADA 

 
 
 

 

PARTE II 

 

MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNFFLLIITTOOSS  DDEE  

NNAATTUURREEZZAA  PPRRIIVVAADDAA  EE  DDEE  NNAATTUURREEZZAA  PPEENNAALL  

                     MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS      
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BALANTAS 

 
2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PRIVADA 

2.1.1. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOS ENTRE BALANTAS 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

É possível uma pessoa de uma tabanca balanta ser castigada 
por ter tido a intenção de prejudicar outra pessoa, mesmo que 
esse comportamento não seja um crime nem esteja 
relacionado com problemas relativos com o cumprimento de 
um negócio.  

Pretende-se saber se é conhecida a responsabilidade por facto ilícito extracontratual – no 
Direito do Estado encontra-se prevista no artigo 483.º Código Civil (CC), em conformidade 
com o qual “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar 
o lesado pelos danos resultantes da violação”. 
 

O cumprimento de um negócio pode ser exigido através das 
autoridades tradicionais (chefe de morança, na morança, 
chefe de tabanca ou comité de tabanca, se ultrapassar o 
âmbito da morança), que podem ser auxiliadas nessa tarefa 
pelos mais velhos da tabanca, quando a questão reveste 
maior complexidade ou as partes não se conformem com a 
decisão inicialmente tomada. 

Pretende-se saber quem consubstancia a instância de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade. 
A matéria está regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em termos 
específicos, na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de 
Outubro). 
- no Direito do Estado em vigor o cumprimento de um negócio seria exigido através dos 
órgãos judiciais: 
– em conformidade com a Constituição da República da Guiné-Bissau: i) artigo 119º - “os 
Tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome 
do Povo”; e ii) nº 3 do artigo 120 – “compete ao Supremo Tribunal de Justiça e demais 
instituídos por lei exercer a função jurisdicional”; 
- no mesmo sentido o artigo 2º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro) ao prever que “compete aos Tribunais Judiciais assegurar a defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os 
conflitos de interesses públicos e privados”. 
 

As pessoas com competência para resolver os conflitos 
contratuais podem ser parentes das partes no negócio, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
- Direito do Estado em vigor - artigo 122º do Código do Processo Civil - Casos de 



 

 

53 

 

filho de tio paterno ou filho de tio materno dos contratantes. 
 
 

impedimento do juiz: 1. Nenhum juiz pode exercer as suas funções, em jurisdição 
contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de 
outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse ser parte principal; b) 
Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra pessoa, a sua mulher ou 
algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou quando 
alguma destas pessoas tenha na causa um interesse que lhe permita figurar nela como parte 
principal; c) Quando tenha intervindo na causa como mandatário ou perito ou quando haja 
que decidir questão sobre que tenha dado parecer ou se tenha pronunciado, ainda que 
oralmente;d) Quando tenha intervindo na causa como mandatário judicial a sua mulher ou 
algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral; e) Quando 
se trate de recurso, que não seja para o tribunal pleno, interposto em processo no qual tenha 
tido intervenção como juiz de outro tribunal, quer proferindo a decisão recorrida, quer 
tomando de outro modo posição sobre questões suscitadas no recurso; f) Quando se trate 
de recurso de decisão proferida por algum seu parente ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se tenha pronunciado sobre a proferida 
por algum seu parente ou afim nessas condições; g) Quando seja parte na causa pessoa 
que contra ele propôs acção civil para indemnização de danos, ou que contra ele deduziu 
acusação penal, em consequência de factos praticados no exercício das suas funções ou 
por causa delas, ou quando seja parte o cônjuge dessa pessoa ou um parente dela ou afim, 
em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, desde que a acção ou a acusação já 
tenha sido admitida; h) Quando haja deposto ou tenha que depor como testemunha (…)”.  
 

Os problemas relacionados com o não cumprimento de um 
negócio são resolvidos através de audição das partes e das 
respectivas testemunhas e da decisão sobre a questão. 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação existente no 
Direito do Estado - – matéria regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em 
termos específicos, na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de 
Outubro). Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que 
“compete ao Tribunal de Sector, em matéria civil (…): a) julgar os pedidos de pagamento de 
dívidas (…)”; ii) no nº 2 do artigo 33 que “compete ao Juiz Presidente fazer as perguntas que 
entenda necessárias para a boa decisão de causa e permitir que o autor e o réu solicitem os 
esclarecimentos que pretendam, bem como os seus assessores; e iii) no nº 2 do artigo 37 
que “a sentença é imediatamente proferida ou, nos casos de justificada complexidade, até 
sete dias após a deliberação, sendo o autor, o réu e os presentes imediatamente notificados 
do dia, hora e local”. 
 

As pessoas com competência para resolver os conflitos 
contratuais podem tomar medidas para garantir o 
cumprimento do negócio, como a apreensão de bens ou 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de 
determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o valor da 
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terrenos de cultivo. 
 
 
As decisões tomadas pelas pessoas com competência para 
resolver conflitos contratuais relativos ao incumprimento de 
um negócio são obrigatórias.  
 
 

decisão da instância de resolução do litígio na comunidade (i.e. se a sua decisão é 
considerada vinculativa na tabanca).  
- no Direito do Estado em vigor as decisões judiciais são obrigatórias. Nesse sentido o artigo 
6.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro): “1. As decisões dos 
Tribunais Judiciais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e 
prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. 2. A lei de processo regula os termos 
da execução das decisões dos Tribunais Judiciais relativamente a qualquer autoridade e 
determina as sanções a aplicar aos responsáveis pela sua inexecução”. 
 

As pessoas envolvidas num negócio são castigadas, 
nomeadamente com a apreensão de bens, se não quiserem 
cumprir voluntariamente a decisão que foi tomada 
relativamente ao incumprimento de um negócio pelos 
mecanismos tradicionais de resolução de conflitos de 
natureza privada existentes na tabanca balanta. 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada. 
- no Direito do Estado em vigor ter-se-ia que recorrer à acção executiva - artigo 801 e 
seguintes do Código do Processo Civil 
- em termos específicos, o artigo 65 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector prevê que: “1. 
As decisões proferidas pelos Tribunais de Sector tornam-se exequíveis e impõem-se a todas 
as entidades públicas e privadas, com o trânsito em julgado. 2. A execução das decisões 
transitadas é assegurada pelo tribunal com a coadjuvação das autoridades policiais, a 
requerimento das partes”. 
 

A pessoa acusada de não ter cumprido um negócio é 
obrigada a dizer a verdade sobre a situação. 

Pretende-se saber se tradicionalmente os “suspeitos” de incumprimento de negócio são 
obrigados a dizer a verdade sobre a situação. 
- não há norma correspondente no Direito do Estado em vigor. 
 

As testemunhas e, em último recurso, a tortura constituem 
meios de prova usados na resolução de conflitos de natureza 
privada relativos ao não cumprimento de negócios.  
 
Nota: Perante o Comité, os meios de prova para a resolução 
de conflitos são essencialmente as testemunhas e, em último 
recurso, a tortura em determinados casos. As partes recorrem 
ao irã quando não existe solução ou se uma das partes 
entender que foi injusta a decisão do Comité.  
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação são admitidos meios de prova(nos termos do artigo 341 do Código 
Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos factos”). 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector   
(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são admissíveistodas 
asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são proibidas provas 
obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que atentem contra a 
dignidade e liberdade humana”; e ii) artigo 396 CPC – “a força probatória dos depoimentos 
das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 
A Constituição da República da Guiné-Bissau proíbe expressamente a utilização da tortura 
no artigo 37, em conformidade com o qual: “1. A integridade moral e física dos cidadãos é 
inviolável” e “2.Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis , 
desumanos e degradantes”. 
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As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos de natureza 
privada respeitantes ao não cumprimento de compromissos 
contratuais podem ser parentes das partes do negócio, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno dos contratantes. 

Pretende-se saber, na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação, quais são os impedimentos no que respeita à prova testemunhal. 
- no Direito do Estado em vigor - artigo 618º CPC - Inabilidades legais: “1. São inábeis por 
motivo de ordem moral: a) Os que podem depor como partes; b) Os ascendentes nas causas 
dos descendentes, e vice-versa; c) O sogro ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e 
vice-versa; d) O marido nas causas da mulher, e vice-versa; e) Os que, por seu estado ou 
profissão, estejam vinculados ao sigilo profissional, quanto aos factos abrangidos por este. 2. 
As inabilidades constantes das alíneas b) a d) do número anterior não são aplicáveis às 
causas em que se trate de verificar o nascimento ou o óbito dos filhos”). 
 

A pessoa a quem seja mandado cumprir os compromissos 
que assumiu num negócio pode solicitar que a situação volte 
a ser apreciadauma segunda vez, mediante uma solicitação 
feita a um grande da tabanca ou ao chefe da tabanca.  
 

Pretende-se saber se a parte condenada pode pedir a reapreciação do caso junto da 
entidade com poder de decisão ou de outra entidade. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais  – nº 1 do artigo 676 CPC 
“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
alçada do tribunal de que se recorre”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 
 

Quando não seja possível obter o consenso ou haja o perigo 
de agressões graves entre os membros da tabanca, as 
pessoas em conflito por causa do não cumprimento de um 
negócio recorrem aos tribunais do Estado. 

Pretende-se saber quais as situações nas quais é preferível para os membros da 
comunidade o recurso ao sistema formal ou estadual de justiça – nos termos do artigo 32 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos 
órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela 
Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”. 
 

 
2. 1. 2. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É BALANTA OU NÃO VIVE 
NA MESMA TABANCA BALANTA  
 
Quando um balanta e uma pessoa de etnia diferente, 
que vivem na mesma tabanca balanta celebram um 
negócio estão obrigadas ao seu cumprimento. Em caso 

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, 
prevista no artigo 798.º e seguintes do Código Civil (CC), entre duas pessoas de 
duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca – em conformidade com 
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de incumprimento, pode ser apresentada uma queixa 
junto dos comités de tabanca ou das autoridades do 
Estado. 

oartigo 798 CC “o devedor que falta culposamente ao cumprimento da obrigação 
torna-se responsável pelo prejuízo que causa ao credor”. 

Quando duas pessoas de etnia balanta que não vivem 
na mesma tabanca celebram um negócio estão 
obrigadas ao seu cumprimento. Em caso de 
incumprimento, o caso é julgado pelas autoridades 
tradicionais balanta de acordo com as suas regras, sem 
prejuízo da possibilidade de recurso directo aos tribunais 
do Estado. 
 

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, 
prevista no artigo 798.º e seguintes do Código Civil (CC), entre duas pessoas de 
duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia – em conformidade com 
oartigo 798 CC “o devedor que falta culposamente ao cumprimento da obrigação 
torna-se responsável pelo prejuízo que causa ao credor”.  

Quando duas pessoas de etnias diferentes que não 
vivem na mesma tabanca celebram um negócio estão 
obrigadas ao seu cumprimento. Em caso de 
incumprimento, pode ser utilizada a justiça do Estado, 
não obstante o credor balanta poder pedir o seu 
cumprimento junto das autoridades tradicionais da 
tabanca do devedor, da mesma forma que o devedor 
que não é balanta o pode fazer junto dos comités da 
tabanca ou dos grandes da tabanca balanta.   
 

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, 
prevista no artigo 798.º e seguintes do Código Civil (CC), entre duas pessoas de 
duas etnias e tabancas diferentes – em conformidade com o artigo 798 CC “o 
devedor que falta culposamente ao cumprimento da obrigação torna-se responsável 
pelo prejuízo que causa ao credor”. 
 
 
 
 

Quando um balanta e um estrangeiro celebram um 
negócio estão obrigados ao seu cumprimento. Em caso 
de incumprimento, o estrangeiro pode apresentar queixa 
ao comité da tabanca e aos grandes da tabanca balanta 
ou utilizar a justiça do Estado, recorrendo-se à justiça do 
Estado quanto o devedor for estrangeiro. 

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, 
prevista no artigo 798.º e seguintes do Código Civil (CC), se o negócio é celebrado 
com um estrangeiro – em conformidade com o artigo 798 CC “o devedor que falta 
culposamente ao cumprimento da obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que 
causa ao credor”. 

Quando um conflito é provocado por um negócio que 
não foi cumprido, as atitudes a tomar pelos comités e os 
pelos grandes da tabanca balanta são sempre as 
mesmas, quer sejam pessoas de etnia balanta, pessoas 
de outras etnias ou estrangeiros que estão envolvidos. 
 
 
Nota: Em termos práticos, o estrangeiro ou uma pessoa de 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio e a 
tramitação correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de 
determinada quantia ou execução de determinada prestação na comunidade 
quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na 
mesma tabanca ou duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia ou ainda duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes. 
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outra etnia é tratada com maior urbanidade (pode-se atingir 
mais o nativo da tabanca do que um estrangeiro). 

 

As decisões tomadas pelos comités da tabanca e pelos 
grandes da tabanca balanta para resolver um conflito 
provocado por um negócio não cumprido são sempre 
obrigatórias, quando estão envolvidos um balanta, uma 
pessoa de uma outra etnia ou um estrangeiro que vivem 
numa tabanca balanta ou ainda balantas que não vivem 
na mesma tabanca balanta.   
 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação, em 
concreto, qual o valor da decisão do órgão de resolução do litígio na comunidade 
(isto é, se a sua decisão é considerada vinculativa na tabanca) quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou 
duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia. 

Os casos de conflitos provocados por negócios não 
cumpridos entre pessoas de diferentes etnias que não 
vivem na mesma tabanca são resolvidos pelo Estado. 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação, em 
concreto, qual o valor da decisão do órgão de resolução do litígio na comunidade 
(isto é, se a sua decisão é considerada vinculativa na tabanca) quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes.   
 

Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelos 
comités tabanca e pelos grandes da tabanca balanta 
para resolver um conflito provocado por um negócio não 
cumprido, quando estão envolvidos um balanta e uma 
pessoa de uma outra etnia ou um estrangeiro que vivem 
numa tabanca balanta, pode ser decidida a apreensão 
de bens. 
 
Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelos 
comités da tabanca e pelos grandes da tabanca balanta 
para resolver um conflito provocado por um negócio não 
cumprido, quando estão envolvidos um balanta e um 
devedor de outra etnia ou um estrangeiro que vivem 
numa tabanca balanta, pode recorrer-se ao Estado.  
 
Nota: Havendo perigo de fuga, pode haver lugar a apreensão 
dos bens de modo a obrigar o devedor a pagar. 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da 
entidade competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou 
execução de determinada prestação, em concreto, qual a sanção normalmente 
aplicada quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que 
vivem na mesma tabanca ou um estrangeiro. 
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2.1.3. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE 

O balanta que ocupa uma propriedade, um terreno de cultivo 
ou uma casa que sabe que não é sua é obrigado a desocupá-
la.  
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor – artigo 1033 e seguintes do Código do Processo Civil  
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que “compete 
ao Tribunal de Sector, em matéria civil (…): c) decidir dos pedidos de restituição de coisas 
móveis”; ii) no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa:a) conhecer das questões relativas às pequenas 
propriedades rurais, com base nos usos e costumes locais não contrários à lei, e em que não 
seja parte o Estado”. 
 

As autoridades tradicionais (chefe de morança, na morança, 
chefe de tabanca ou comité de tabanca, se ultrapassar o 
âmbito da morança), decidem as questões relacionadas com 
a ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo e de 
casas, podendo ser auxiliadas nessa tarefa pelos mais velhos 
da tabanca, quando a questão reveste maior complexidade ou 
as partes não se conformem com a decisão inicialmente 
tomada. 
 
Nota: Numa tabanca balanta, em regra, o órgão decisor dos 
assuntos relacionados com negócios e propriedades 
particulares é o comité da tabanca, também podendo os 
anciãos serem convidados a decidir. 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor são os órgãos judiciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As pessoas com competência para resolver os conflitos 
relacionados com a desocupação de propriedades, de 
terrenos de cultivo e de casas podem ser parentes daqueles 
que estão em conflito, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio 
paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho de tio 
materno do proprietário ou do ocupante. 
 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
-artigo 122º CPC - Casos de impedimento do juiz: 1. Nenhum juiz pode exercer as suas 
funções, em jurisdição contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou 
como representante de outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse 
ser parte principal; b) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra 
pessoa, a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da 
linha colateral, ou quando alguma destas pessoas tenha na causa um interesse que lhe 
permita figurar nela como parte principal; c) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário ou perito ou quando haja que decidir questão sobre que tenha dado parecer ou 
se tenha pronunciado, ainda que oralmente; d) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário judicial a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no 
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segundo grau da linha colateral; e) Quando se trate de recurso, que não seja para o tribunal 
pleno, interposto em processo no qual tenha tido intervenção como juiz de outro tribunal, 
quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de outro modo posição sobre questões 
suscitadas no recurso; f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por algum seu 
parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se 
tenha pronunciado sobre a proferida por algum seu parente ou afim nessas condições; g) 
Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs acção civil para indemnização de 
danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em consequência de factos praticados no 
exercício das suas funções ou por causa delas, ou quando seja parte o cônjuge dessa 
pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, 
desde que a acção ou a acusação já tenha sido admitida; h) Quando haja deposto ou tenha 
que depor como testemunha (…)”. 
 

Quando é necessário desocupar uma propriedade, um terreno 
de cultivo ou uma casa, a decisão é tomada depois de serem 
ouvidas as partes em conflito e os grandes da tabanca que 
conhecem a situação dos bens.  
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade.Em concreto, pretende-se saber se há algum afloramento do princípio do 
contraditório (no nº 1 do artigo 3 CPC está previsto que “o tribunal não pode resolver o 
conflito de interesses que a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma 
das partes e a outra seja devidamente chamada para deduzir a oposição”). 
- no Direito do Estado – em termos gerais no artigo 1033 e seguintes do Código do Processo 
Civil. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 2 do artigo 33 que “compete 
ao Juiz Presidente fazer as perguntas que entenda necessárias para a boa decisão de causa 
e permitir que o autor e o réu solicitem os esclarecimentos que pretendam, bem como os 
seus assessores; e ii) no nº 2 do artigo 37 que “a sentença é imediatamente proferida ou, 
nos casos de justificada complexidade, até sete dias após a deliberação, sendo o autor, o 
réu e os presentes imediatamente notificados do dia, hora e local”. 

As decisões relativas à desocupação de uma propriedade, de 
um terreno de cultivo ou de uma casa são obrigatórias. 
 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade, isto é se assume carácter vinculativo na comunidade. 

As pessoas envolvidas num conflito relacionado com a 
ocupação de uma propriedade, de um terreno de cultivo ou de 
uma casa podem sofrer torturas ou o castigo do Irã se não 
cumprirem a decisão que foi tomada relativamente à sua 
desocupação pelos mecanismos tradicionais de resolução de 
conflitos existentes na tabanca balanta. 
 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
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punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
 

A resolução de um problema de ocupação de propriedades, 
de terrenos de cultivo e de casas pode ser feita, em último 
recurso, com a utilização de torturas ou a deposição de um irã 
no local. 
 
 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
A Constituição da República da Guiné-Bissau proíbe expressamente a utilização da tortura 
no artigo 37, em conformidade com o qual: “1. A integridade moral e física dos cidadãos é 
inviolável” e “2.Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis , 
desumanos e degradantes”. 

As testemunhas constituem o meio de prova usado na 
resolução de conflitos relacionados com a ocupação de 
propriedades, de terrenos de cultivo e de casas. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade - (nos termos do 
artigo 341 do Código Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos 
factos”). 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-
Lei nº 6/93, de 13 de Outubro) - Irregularidade dos meios de provas: 1. Perante o Tribunal de 
Sector, são admissíveistodas asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. 
Nomeadamente, são proibidas provas obtidas com ofensa da integridade física ou moral das 
pessoas ou que atentem contra a dignidade e liberdade humana”; e ii) artigo 396 CPC- “a 
força probatória dos depoimentos das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 
. 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos relativos à 
ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo ou de casas 
podem ser parentes das partes do negócio, nomeadamente 
pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio 
paterno ou filho de tio materno dos proprietários e dos 
ocupantes. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade, em concretose 
existe algum tipo de impedimentos quanto à prova testemunhal. 
- o Código do Processo Civil inclui, no número 1 do artigo 618, entre as inabilidades legais: 
“b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa”; “c) O sogro ou a sogra nas 
causas do genro ou da nora, e vice-versa”; e “d) O marido nas causas da mulher, e vice-
versa”. 
 

A pessoa a quem foi mandado desocupar uma propriedade, 
um terreno de cultivo ou uma casa pode solicitar, com a 
intervenção de um grande da tabanca, que a situação volte a 
ser apreciada uma segunda vezpelos mecanismos 
tradicionais de resolução de conflitos da etnia balanta. 
 
 
As pessoas da tabanca recorrem aos tribunais do Estado 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de reivindicação de propriedade, é possível a quem foi condenado à 
desocupação pedir a reapreciação do caso e saber qual a instância a que é possível 
recorrer. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais  – nº 1 do artigo 676 CPC 
“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
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quando os problemas relacionados com a ocupação de uma 
propriedade, de um terreno de cultivo ou de uma casa foram 
acompanhados de incêndio provocado intencionalmente, de 
ferimentos graves, de morte ou de tumultos na tabanca. 
 

alçada do tribunal de que se recorre”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 
– nos termos do artigo 32 da Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem 
o direito de recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos 
reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por 
insuficiência de meios económicos”. 
 

 

2.1.4. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É BALANTA 

OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA BALANTA 

A resolução de situações de ocupação de casas ou de 
terrenos pertencentes a uma pessoa de uma tabanca balanta 
é sempre feita da mesma forma, seja o ocupante um balanta, 
uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro.    
 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade quando estão envolvidas duas pessoas 
de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas 
diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes e estrangeiro. 
 

Os conflitos relativos à propriedade nas tabancas balanta são 
resolvidos pelos comités e pelos grandes da tabanca, quer se 
trata de balantas, de pessoas de outras etnias ou de 
estrangeiros.  

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, e estrangeiro. 

Os conflitos relativos a propriedades que não estão situadas 
nas áreas das tabancas balanta são resolvidos pelo Estado. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes.   
 

As decisões tomadas pelos comités da tabanca e pelos 
grandes da tabanca balanta para resolver um conflito relativo 
à propriedade são obrigatórias, quando estão envolvidos um 
balanta e uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro que 
vivem numa mesma tabanca balanta.  
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade (isto é, se assume carácter vinculativo) na comunidade quando estão envolvidas 
duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca. 

As decisões tomadas pelos comités da tabanca e pelos 
grandes da tabanca balanta para resolver um litígio relativo à 
propriedade são obrigatórias, quando estão envolvidos um 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade (isto é, se assume carácter vinculativo) na comunidade quando estão envolvidas 
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balanta e uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro que 
vivem numa tabanca balanta.ou balantas que vivem em 
tabancas balanta diferentes.   
 

duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de 
duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, e estrangeiro. 

Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelos Comités 
e pelos grandes da tabanca balanta para resolver um litígio 
relativo à propriedade, quando estão envolvidos um balanta e 
uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro que vivem numa 
tabanca balanta, pode ser decidida a apreensão do bem em 
causa ou, em último recurso, a utilização do Irã (Aúlé). 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, e estrangeiro. 

 

2.1.5. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

Quando marido e mulher unidos por casamento civil do 
Estado estão desavindos não existe qualquer pessoa ou 
entidade na tabanca balanta que tente a reconciliação do 
casal. 
 
 
 
 
Nota: Não existe, salvo se tiverem, previamente ou 
posteriormente ao casamento civil, sido observados os rituais 
do casamento tradicional. Neste último caso, será nomeado 
um halnipsina para a mulher. 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 

Quando marido e mulher unidos por casamento ritual balanta 
estão desavindos a sua reconciliação constitui tarefa do 
padrinho do casamento (halnipsina).   
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento ritual. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor. 

Quando marido e mulher unidos por casamento ritual balanta 
estão desavindos a mulher vai para casa do padrinho do 
casamento (halnipsina) para que este tente a reconciliação 
quando (e se) o marido for à sua procura. 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil. 
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O padrinho do casamento (halnipsina), ao tentar a 
reconciliação do casal, fala primeiro com a mulher e depois 
com a mulher e o marido. 
 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 
 

Não é estabelecido um prazo para que os elementos do casal 
pensem e decidam sobre a separação e o divórcio.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se é dado algum prazo aos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil. 
 

O padrinho do casamento (halnipsina) faz todos os esforços 
possíveis para que o matrimónio se mantenha. 
 
 

Pretende-se saber quais os possíveis sentidos de decisão do órgão de mediação em caso 
de separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no nº 1 do artigo 1421 CPC está previsto, 
relativamente à separação por mútuo consentimento, que “se ambos os cônjuges 
comparecerem à conferência, o juiz exortá-los-á a desistirem do seu propósito, chamando-
lhes a atenção para os efeitos nocivos da separação no que respeita ao futuro dos filhos”. 

A solução que é apresentada pelo padrinho do casamento 
(halnipsina) para a reconciliação do casal é geralmente 
respeitada. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão do órgão de mediação na comunidade 
quanto à separação dos cônjuges. 
 
 

Se a mulher e o marido não aceitarem a solução que é 
apresentada pelo padrinho do casamento (halnipsina) para a 
reconciliação do casal sofrem reprovação social e estão 
sujeitos ao isolamento em certas actividades da tabanca 
balanta. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão do órgão de mediação na comunidade 
quanto à separação dos cônjuges e quais as consequências do incumprimento da decisão, 
nomeadamente se é aplicado algum tipo de sanções. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 

Em caso de separação e divórcio de mulher e de homem 
casados por casamento ritual balanta, não surgem problemas 
relacionados com o destino dos bens em conformidade com 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão em caso de partilha de bens na 
sequência de uma separação. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - no artigo 1040 CPC está previsto 
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as regras tradicionais aplicáveis. 
 

que “decretada a separação judicial de pessoas e bens ou o divórcio, ou declarado nulo ou 
anulado o casamento, qualquer dos cônjuges pode requerer inventário para a partilha dos 
bens, salvo se o regime de bens do casamento for o de separação”. 
 

A última palavra sobre o destino dos filhos do casal é do pai 
em caso de separação e de divórcio. 
 

Ao abrigo do Código Civil, na versão anterior à independência da República da Guiné-Bissau 
e à expressa previsão de igualdade entre os cônjuges (nº 3 do artigo 26 da Constituição da 
República da Guiné-Bissau, em conformidade com o qual “os cônjuges têm iguais direitos e 
deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”) existia 
uma diferenciação entre os poderes especiais do pai e os poderes especiais da mãe. 
 

A decisão sobre o que acontece às crianças órfãs é tomada 
pelos tios paternos ou pelos tios maternos. 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança órfã. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais. 
 

A decisão sobre o que acontece às crianças em situação 
económica difícil é tomada pelos tios paternos ou pelos tios 
maternos. 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança em situação 
de carência económica. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais. 
 

 

2.1.6. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMÍLIARES QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

BALANTA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA BALANTA 

Cabe ao Estado resolver os casos de separação ou de 
divórcio dos casais unidos pelo casamento civil do Estado, 
sejam da mesma etnia ou de etnias diferentes.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de recurso 
na comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, e estrangeiro. 
 

Os casos de separação de casamento ritual balanta, em que 
haja homem e mulher balantas ou mulher balanta, são 
resolvidos pelo padrinho do casamento (halnipsina), mesmo 
que o outro cônjuge seja de outra etnia ou estrangeiro. 
 
Nota: Determinante é a forma de celebração do casamento, 
de modo a que se for uma cerimónia ritual balanta todas as 
questões serão resolvidas da forma ritual balanta. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o mecanismo informal ou instância de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento ritual e/ou união de 
facto quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma 
tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, e 
estrangeiro. 

A tentativa de reconciliação de um casal balanta unido por Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
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casamento ritual balanta ou de uma mulher balanta é feita 
pelo padrinho do casamento (halnipsina) quando a mulher 
balanta se desloca para casa deste e aguarda que o marido a 
vá buscar.   
 

separação dos cônjuges em caso de casamento ritual e/ou união de facto quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, e estrangeiro. 

A decisão do padrinho do casamento (halnipsina) é obrigatória 
para o casal desavindo, quando o marido e a mulher são 
balantas, ou para a mulher se só esta é balanta. 
 
 
Quando a mulher não cumpre a decisão do padrinho do 
casamento (halnipsina) passa a ser a única responsável pelo 
futuro do casamento. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico e as consequências da decisão da instância de 
recurso na comunidade em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à separação 
dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na 
mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, 
e estrangeiro. 

 

2.1.7.RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS  

A decisão sobre a repartição dos bens do falecido é 
normalmente tomada pelos velhos da morança, com 
possibilidade da intervenção de um conselho de grandes da 
morança que tenham feito a circuncisão. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus(da pessoa 
falecida). 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto: no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: b) decidir das questões sucessórias por morte de 
pessoa cujos laços familiares sejam constituídos exclusivamente com fundamento nos usos 
e costumes locais”. 

A decisão sobre a distribuição dos bens do falecido só é 
normalmente tomada depois da realização do toca-choro.  
 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis as 
disposições sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código do 
Processo Civil – no nº 1 do artigo 1326 CPC está previsto que “aquele que pretenda pôr 
termo à comunhão hereditária requererá que se proceda a inventário, juntando logo 
documento comprovativo do óbito do autor da herança e indicando quem deve, nos termos 
da lei civil, servir de cabeça-de-casal”. 
 

As decisões sobre a distribuição de bens em matéria 
sucessória são tomadas depois da família do falecido ser 
ouvida em conselho familiar convocado por um velho 
responsável da morança. 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de cujus 
(da pessoa falecida) e se existem pessoas ou entidades cujo parecer é obrigatório. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis as 
disposições sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código do 
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 Processo Civil – no artigo 1382 CPC está previsto que “o processo é concluso ao juiz para, 
no prazo de quarenta e oito horas, proferir sentença homologando a partilha constante do 
mapa e as operações de sorteio”. 
 

As decisões tomadas em matéria sucessória são obrigatórias. 
 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida)- em termos específicos, o artigo 65 da Lei Orgânica dos Tribunais 
de Sector prevê que: “1. As decisões proferidas pelos Tribunais de Sector tornam-se 
exequíveis e impõem-se a todas as entidades públicas e privadas, com o trânsito em 
julgado. 2. A execução das decisões transitadas é assegurada pelo tribunal com a 
coadjuvação das autoridades policiais, a requerimento das partes”. 
 

 
 

2.1.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É BALANTA OU 
NÃO VIVE NA MESMA TABANCA BALANTA 
 
Numa família balanta em que existem membros de outras 
etnias é sempre um grande da morança que decide como são 
distribuídos os bens de um balanta falecido.  
 
Nota: Entre os balantas, o filho de um homem balanta é considerado 

balanta independentemente da etnia da mãe. Portanto, uma família 
balanta é sempre composta por balantas. Os sobrinhos maternos 
não herdam normalmente a menos que haja um legado do tio, mas 
os sobrinhos paternos herdam na falta de filhos. Não há uma ordem 
de sucessão pré-estabelecida entre os irmãos do falecido e os 
sobrinhos paternos (podendo ser estes convocados 
simultaneamente). 

Numa família balanta em que existem membros de outras 
etnias pode ser convocado uma reunião familiar, composta 
pelos mais velhos da morança, para auxiliar a decisão de 
como são distribuídos os bens de um balanta falecido. 

 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (da pessoa 
falecida) numa família composta por pessoas de diferentes grupos étnicos 
- no Direito do Estado em vigor seria o tribunal. 
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FULAS 
 

2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃODE CONFLITOS DE NATUREZA PRIVADA 

2.1.1. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOS ENTRE FULAS  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

As pessoas prejudicadas devem ser sempre protegidas, tendo 
em consideração as circunstâncias, pelo que uma pessoa de 
uma tabanca fula deve ser castigada quando teve a intenção 
de prejudicar uma outra pessoa, mesmo que esse 
comportamento não seja crime, nem esteja relacionado com 
problemas relativos ao cumprimento de um negócio. 
 

Pretende-se saber se é conhecida a responsabilidade por facto ilícito extracontratual – no 
Direito do Estado em vigor encontra-se prevista no artigo 483.º do Código Civil (CC), em 
conformidade com o qual “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito 
de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado 
a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”. 

O cumprimento de um negócio que foi concluído pode ser 
exigido através do conselho dos anciãos, do chefe da 
tabanca, do Imame e do Régulo. 
 
Os residentes da tabanca fula, e outras pessoas com 
competência reconhecida na matéria, podem ser 
seleccionados para auxiliar a resolução de problemas 
relacionados com o não cumprimento de um negócio.     
 

Pretende-se saber se quem consubstancia a instância de resolução do litígio correspondente 
à acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade. 
A matéria está regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em termos 
específicos, na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de 
Outubro). 
- no Direito do Estado em vigor o cumprimento de um negócio seria exigido através dos 
órgãos judiciais: 
– em conformidade com a Constituição da República da Guiné-Bissau: i) artigo 119º - “os 
Tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome 
do Povo”; e ii) nº 3 do artigo 120 – “compete ao Supremo Tribunal de Justiça e demais 
instituídos por lei exercer a função jurisdicional”; 
- no mesmo sentido o artigo 2º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro) ao prever que “compete aos Tribunais Judiciais assegurar a defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os 
conflitos de interesses públicos e privados”. 
 

A resolução dos problemas relacionados com o não 
cumprimento de um negócio exige a apresentação de uma 
queixa junto das autoridades tradicionais fula, de modo a que 

Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 23º: “1. O processo inicia-se com a apresentação verbal da queixa ou através do 
requerimento em que o autor formula o pedido. 2. O requerimento pode ser efectuado por 
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as partes envolvidas sejam imediatamente convocadas para, 
através de diálogo, ultrapassarem o diferendo. 
 
 
 

escrito ou verbalmente. 3. Tratando da apresentação verbal da queixa o tribunal lavra, 
imediatamente, auto do requerimento verbal”;  
- artigo 24º: “O requerimento inicial ou auto de redução a escrito daquele, contém 
obrigatoriamente: a) a identificação do autor e do réu; b) os factos que fundamental o pedido; 
c) formulação inequívoca do pedido; d) os meios de prova apresentados pelo autor, sendo as 
testemunhas até ao máximo de três, com a indicação de ser ou não o tribunal a proceder à 
sua notificação; e e) data, assinatura ou impressão digital do autor que não saiba ou não 
possa assinar”. 
 

As autoridades tradicionais com competência para resolver os 
conflitos contratuais podem normalmente ser parentes das 
partes no negócio, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio 
paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho de tio 
materno dos contratantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
- Direito do Estado- artigo 122º do Código do Processo Civil (CPC) - Casos de impedimento 
do juiz: “1. Nenhum juiz pode exercer as suas funções, em jurisdição contenciosa ou 
voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra pessoa, ou 
quando nela tenha um interesse que lhe permitisse ser parte principal; b) Quando seja parte 
na causa, por si ou como representante de outra pessoa, a sua mulher ou algum seu parente 
ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou quando alguma destas 
pessoas tenha na causa um interesse que lhe permita figurar nela como parte principal; c) 
Quando tenha intervindo na causa como mandatário ou perito ou quando haja que decidir 
questão sobre que tenha dado parecer ou se tenha pronunciado, ainda que oralmente;d) 
Quando tenha intervindo na causa como mandatário judicial a sua mulher ou algum seu 
parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral; e) Quando se trate de 
recurso, que não seja para o tribunal pleno, interposto em processo no qual tenha tido 
intervenção como juiz de outro tribunal, quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de 
outro modo posição sobre questões suscitadas no recurso; f) Quando se trate de recurso de 
decisão proferida por algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha 
colateral, ou de decisão que se tenha pronunciado sobre a proferida por algum seu parente 
ou afim nessas condições; g) Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs 
acção civil para indemnização de danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em 
consequência de factos praticados no exercício das suas funções ou por causa delas, ou 
quando seja parte o cônjuge dessa pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral, desde que a acção ou a acusação já tenha sido admitida; h) 
Quando haja deposto ou tenha que depor como testemunha (…)”. 
 

Caso os problemas relacionados com o não cumprimento de 
um negócio não tenham sido resolvidos através do diálogo 
entre as partes, é dada ao devedor a possibilidade de optar 
entre: i) realizar voluntariamente a prestação devida dentro de 
um prazo razoável; ii) prestar serviço a um terceiro com vista 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de 
determinada quantia ou execução de determinada prestação existente no Direito do Estado 
em vigor. 
No Código Civil está previsto:  
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a angariar fundos para realizar a prestação devida; ou iii) a 
apreensão e a consequente venda de um bem do património 
do devedor para, com o produto da venda, realizar a 
prestação devida. 
 

- artigo 762: “o devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação a que está 
vinculado”; 
- artigo 804: “a simples mora constitui o devedor na obrigação de reparar os danos causados 
ao credor”; 
- artigo 827: “se a prestação consistir na entrega de coisa determinada, o credor tem a 
faculdade de requerer, em execução, que a coisa lhe seja feita judicialmente”; 
- artigo 828: “credor de prestação de facto fungível tem a faculdade de requerer, em 
execução, que o facto seja prestado por outrem à custa do devedor” 
- artigo 831: “dá-se a cessão de bens aos credores quando estes, ou alguns deles, são 
encarregados pelo devedor de liquidar o património deste, ou parte dele, e repartir entre si o 
respectivo produto, para satisfação dos seus créditos”. 
 

As decisões tomadas pelas autoridades tradicionais com 
competência para resolver conflitos contratuais relativos ao 
incumprimento de um negócio são obrigatórias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de 
determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o valor da 
decisão da instância de resolução do litígio na comunidade (i.e. se a sua decisão é 
considerada vinculativa na tabanca).  
- no Direito do Estado em vigor as decisões judiciais são obrigatórias. Nesse sentido o artigo 
6.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro): “1. As decisões dos 
Tribunais Judiciais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e 
prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. 2. A lei de processo regula os termos 
da execução das decisões dos Tribunais Judiciais relativamente a qualquer autoridade e 
determina as sanções a aplicar aos responsáveis pela sua inexecução”. 

As pessoas envolvidas num negócio podem ser 
estigmatizadas se não cumprirem voluntariamente a decisão 
que foi tomada relativamente ao incumprimento de um 
negócio pelos mecanismos tradicionais de resolução de 
conflitos existentes na tabanca fula. 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada. 
- não existe norma correspondente no Direito do Estado em vigor  
- em termos específicos, o artigo 65 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector prevê que: “1. 
As decisões proferidas pelos Tribunais de Sector tornam-se exequíveis e impõem-se a todas 
as entidades públicas e privadas, com o trânsito em julgado. 2. A execução das decisões 
transitadas é assegurada pelo tribunal com a coadjuvação das autoridades policiais, a 
requerimento das partes”. 
 

A pessoa acusada de não ter cumprido um negócio é 
obrigada a dizer a verdade sobre a situação. 

Pretende-se saber se tradicionalmente os “suspeitos” de incumprimento de negócio são 
obrigados a dizer a verdade sobre a situação. 
- não há norma correspondente no Direito do Estado em vigor. 
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As testemunhas, os documentos, e os juramentos constituem 
os meios de prova usados na resolução de conflitos relativos 
ao não cumprimento de negócios. 
 
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação são admitidos meios de prova(nos termos do artigo 341 do Código 
Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos factos”) 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são 
admissíveistodas asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são 
proibidas provas obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que 
atentem contra a dignidade e liberdade humana”; ii) artigo 362 CPC- “prova documental é a 
que resulta de documento; diz-se documento qualquer objecto elaborado pelo homem a fim 
de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto; e iii) artigo 396 CPC- “a força 
probatória dos depoimentos das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 
 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos relativos ao 
não cumprimento de compromissos contratuais podem 
normalmente ser parentes das partes do negócio, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno dos contratantes. 
 

Pretende-se saber, na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação, quais são os impedimentos no que respeita à prova testemunhal. 
- artigo 618º CPC- Inabilidades legais: “1. São inábeis por motivo de ordem moral: a) Os que 
podem depor como partes; b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa; 
c) O sogro ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e vice-versa; d) O marido nas causas 
da mulher, e vice-versa; e) Os que, por seu estado ou profissão, estejam vinculados ao sigilo 
profissional, quanto aos factos abrangidos por este. 2. As inabilidades constantes das 
alíneas b) a d) do número anterior não são aplicáveis às causas em que se trate de verificar 
o nascimento ou o óbito dos filhos”). 
 

A pessoa a quem seja mandado cumprir os compromissos 
que assumiu num negócio pode solicitar, através de uma 
pessoa da sua confiança, que a situação volte a ser apreciada 
uma segunda vezpelos mecanismos tradicionais de resolução 
de conflitos existentes na tabanca fula. 
 

Pretende-se saber se a parte condenada pode pedir a reapreciação do caso junto da 
entidade com poder de decisão ou de outra entidade. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais - nº 1 do artigo 676 CPC 
“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
alçada do tribunal de que se recorre”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 

Nas tabancas fula só em último caso é que as partes 
envolvidas em conflitos relativos ao não cumprimento de 
negócios utilizam os tribunais do Estado para a resolução dos 
problemas. 

Pretende-se saber quais as situações nas quais é preferível para os membros da 
comunidade o recurso ao sistema formal ou estadual de justiça– nos termos do artigo 32 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos 
órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela 
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 Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”. 

 

2.1.2. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É FULA OU 

NÃO VIVE NA MESMA TABANCA FULA  

Quando um fula e uma pessoa de outra etnia, que vivem na 
mesma tabanca fula, dois fulas que não vivem na mesma 
tabanca, duas pessoas de etnias diferentes e um fula e um 
estrangeiro celebram um negócio no “chão fula”estão 
obrigadas ao seu cumprimento.  
 
Em caso de incumprimento, pode ser apresentada uma 
queixa junto do conselho dos anciãos, do chefe da tabanca, 
do Imame ou do Régulo para que se possa ultrapassar o 
diferendo através de diálogo, de modo a que seja cumprido o 
compromisso assumido.      
 

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, prevista no 
artigo 798.º e seguintes do Código Civil, entre duas pessoas de duas etnias diferentes que 
vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e estrangeiro– em 
conformidade com o artigo 798 CC “o devedor que falta culposamente ao cumprimento da 
obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que causa ao credor”. 

Quando um conflito é provocado por um negócio que não foi 
cumprido, as atitudes a tomar pelos conselhos de anciãos, 
pelo chefe da tabanca, pelo Imame ou pelo Régulo são 
sempre as mesmas, quer sejam fulas, pessoas de outras 
etnias ou estrangeiros que estão envolvidos.    
 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio e a tramitação 
correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia 
ou execução de determinada prestação na comunidade quando estão envolvidas duas 
pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas pessoas de duas 
tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas de duas etnias e 
tabancas diferentes. 
 

São obrigatórias as decisões tomadas pelos conselhos de 
anciãos, pelo chefe da tabanca, pelo Imame ou pelo Régulo 
para resolver um conflito provocado por um negócio não 
cumprido, quando estão envolvidos um fula e uma pessoa de 
outra etnia ou um estrangeiro que vivem numa tabanca fula.   
 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de 
determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o valor da 
decisão do órgão de resolução do litígio na comunidade (isto é, se a sua decisão é 
considerada vinculativa na tabanca) quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias 
diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas pessoas de duas tabancas diferentes que 
pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes. 

Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelos 
conselhos de anciãos, pelo chefe da tabanca, pelo chefe 
religioso ou pelo Régulo para resolver um conflito provocado 
por um negócio não cumprido, quando estão envolvidos um 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada quando estão envolvidas duas 
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fula e uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro que vivem 
numa tabanca fula, o incumpridor pode ser estigmatizado ou 
ver o caso transferido para os tribunais do Estado. 
 

pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas pessoas de duas 
tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas de duas etnias e 
tabancas diferentes. 

 

2.1.3. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE 

O fula que ocupa uma propriedade, um terreno de cultivo ou 
uma casa que sabe que não é sua é obrigado a desocupá-la. 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor – artigo 1033 e seguintes do Código do Processo Civil  
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que “compete 
ao Tribunal de Sector, em matéria civil (…): c) decidir dos pedidos de restituição de coisas 
móveis”; ii) no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: a) conhecer das questões relativas às pequenas 
propriedades rurais, com base nos usos e costumes locais não contrários à lei, e em que não 
seja parte o Estado”. 
 

Os chefes de tabanca, os conselhos de anciãos (incluindo os 
Imames) decidem as questões relacionadas com a ocupação 
de propriedades, de terrenos de cultivo e de casas.  
 
Um grupo de anciãos da tabanca (incluindo os Imames)pode 
ser seleccionado para ajudar a resolver as questões 
relacionadas com a ocupação de propriedades, de terrenos de 
cultivo e de casas.  
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor são os órgãos judiciais. 

As autoridades tradicionais fula com competência para 
resolver os conflitos relacionados com a desocupação de 
propriedades, de terrenos de cultivo e de casas podem 
normalmente ser parentes daqueles que estão em conflito, 
nomeadamente podem ser pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio 
materno, filho de tio paterno ou filho de tio materno do 
proprietário ou do ocupante, caso esteja demonstrada a sua 
imparcialidade. 
 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
-artigo 122º CPC - Casos de impedimento do juiz: “1. Nenhum juiz pode exercer as suas 
funções, em jurisdição contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou 
como representante de outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse 
ser parte principal; b) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra 
pessoa, a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da 
linha colateral, ou quando alguma destas pessoas tenha na causa um interesse que lhe 
permita figurar nela como parte principal; c) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário ou perito ou quando haja que decidir questão sobre que tenha dado parecer ou 
se tenha pronunciado, ainda que oralmente; d) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário judicial a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no 
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segundo grau da linha colateral; e) Quando se trate de recurso, que não seja para o tribunal 
pleno, interposto em processo no qual tenha tido intervenção como juiz de outro tribunal, 
quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de outro modo posição sobre questões 
suscitadas no recurso; f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por algum seu 
parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se 
tenha pronunciado sobre a proferida por algum seu parente ou afim nessas condições; g) 
Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs acção civil para indemnização de 
danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em consequência de factos praticados no 
exercício das suas funções ou por causa delas, ou quando seja parte o cônjuge dessa 
pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, 
desde que a acção ou a acusação já tenha sido admitida; h) Quando haja deposto ou tenha 
que depor como testemunha (…)”. 
 

As autoridades tradicionais fula com competência para 
resolver os conflitos relacionados com a desocupação de 
propriedades, de terrenos de cultivo e de casas após terem 
apurado, por via do diálogo, o legítimo proprietário da casa ou 
do terreno estipulam um prazo razoável para o ocupante 
abandonar voluntariamente a propriedade ocupada, 
expulsando-o quando esse prazo não é respeitado. Se a 
decisão não for executada, o conflito será transferido para os 
tribunais do Estado. 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade - no Direito do Estado em vigor: artigo 1033 e seguintes do Código do Processo 
Civil.  
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- no artigo 31 que “estando presente o autor e o réu, o tribunal, obrigatoriamente: a) 
procurará conciliar as partes, tendo em vista uma solução equitativa”. 
- e no artigo 65 que: “1. As decisões proferidas pelos Tribunais de Sector tornam-se 
exequíveis e impõem-se a todas as entidades públicas e privadas, com o trânsito em 
julgado. 2. A execução das decisões transitadas é assegurada pelo tribunal com a 
coadjuvação das autoridades policiais, a requerimento das partes”. 
 

As decisões relativas à desocupação de uma propriedade, de 
um terreno de cultivo ou de uma casa são obrigatórias. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade, isto é se assume carácter vinculativo na comunidade. 
 

As pessoas envolvidas num conflito relacionado com a 
ocupação de uma propriedade, de um terreno de cultivo ou de 
uma casa podem ser estigmatizadas pela comunidade, por 
desrespeito às autoridade máximas da tabanca, se não 
cumprirem a decisão que foi tomada relativamente à sua 
desocupação pelos mecanismos tradicionais de resolução de 
conflitos existentes na tabanca fula. 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
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ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
 

As testemunhas (geralmente os anciãos da tabanca) e os 
documentos que comprovam a titularidade constituem os 
meios de prova usados na resolução de conflitos relacionados 
com a ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo e de 
casas. 
 
 
Nota: Para além dos anciãos e dos documentos, o chefe de tabanca também 
pode ser testemunha se o caso for resolvido pelo Régulo. 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade(nos termos do 
artigo 341 do Código Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos 
factos”). 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são 
admissíveistodas asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são 
proibidas provas obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que 
atentem contra a dignidade e liberdade humana”; ii) artigo 362 CPC- “prova documental é a 
que resulta de documento; diz-se documento qualquer objecto elaborado pelo homem a fim 
de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto; e iii) artigo 396 CPC- “a força 
probatória dos depoimentos das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”... 
 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos relativos à 
ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo ou de casas 
podem ser parentes das partes do negócio, nomeadamente 
pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio 
paterno ou filho de tio materno dos proprietários e dos 
ocupantes, dependendo da natureza do conflito e da 
confiança que a comunidade deposita nessa pessoa. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade, em concretose 
existe algum tipo de impedimentos quanto à prova testemunhal. 
- o Código do Processo Civil inclui, no número 1 do artigo 618, entre as inabilidades legais: 
“b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa”; “c) O sogro ou a sogra nas 
causas do genro ou da nora, e vice-versa”; e “d) O marido nas causas da mulher, e vice-
versa”. 
 

A pessoa a quem seja mandado desocupar uma propriedade, 
um terreno de cultivo ou uma casa pode solicitar, através de 
uma pessoa da sua confiança, que a situação volte a ser 
apreciada uma segunda vezpelos mecanismos tradicionais de 
resolução de conflitos existentes na tabanca fula.  
 
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de reivindicação de propriedade, é possível a quem foi condenado à 
desocupação pedir a reapreciação do caso e saber qual a instância a que é possível 
recorrer. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais - nº 1 do artigo 676 CPC 
“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
alçada do tribunal de que se recorre”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 
 

Nas tabancas fula só em último caso é que as partes Pretende-se saber quais as situações nas quais é preferível para os membros da 
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envolvidas em conflitos relativos à ocupação de propriedades, 
de terrenos de cultivo e de casas utilizam os tribunais do 
Estado para a resolução dos problemas. 
 

comunidade o recurso ao sistema formal ou estadual de justiça– nos termos do artigo 32 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos 
órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela 
Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”. 
 

 

2.1.4. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE QUANDO UMA DAS PARTES NÃO É FULA OU NÃO VIVE NA 

MESMA TABANCA FULA  

A resolução de situações de ocupação de casas ou de 
terrenos pertencentes a uma pessoa de uma tabanca fula é 
sempre feita da mesma forma, seja o ocupante fula, uma 
pessoa de outra etnia ou um estrangeiro.    

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade quando estão envolvidas duas pessoas 
de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas pessoas de duas tabancas 
diferentes que pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes. 

Os conflitos relativos à propriedade nas tabancas fula são 
resolvidos pelos conselhos de anciãos, pelo chefe da tabanca, 
pelo Imame ou pelo Régulo, quer se trate de fulas, de 
pessoas de outras etnias ou de estrangeiros.  

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas 
de duas etnias e tabancas diferentes. 
 

São obrigatórias as decisões tomadas pelos conselhos de 
anciãos, pelo chefe da tabanca, pelo Imame ou pelo Régulo 
para resolver um conflito relativo à propriedade na área de 
uma tabanca fula, quer se trate de fulas, de pessoas de outras 
etnias ou de estrangeiros que vivem numa tabanca fula. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade (isto é, se assume carácter vinculativo) na comunidade quando estão envolvidas 
duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas pessoas de 
duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes. 
 

Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelos 
conselhos de anciãos, pelo chefe da tabanca, pelo Imame ou 
pelo Régulo para resolver um conflito relativo à propriedade, 
quer se trate de fulas, de pessoas de outras etnias ou de 
estrangeiros que vivem numa tabanca fula, o incumpridor 
pode ser estigmatizado ou ver o caso transferido para os 
tribunais do Estado. 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sançõessão aplicadasquando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas 
de duas etnias e tabancas diferentes. 
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2.1.5. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

A família, em primeiro lugar, o conselho dos anciãos, o chefe 
da tabanca, o Imame e o Régulo podem tentar a reconciliação 
do casal quando o marido e a mulher, unidos por casamento 
ritual da etnia fula, casamento civil do Estado ou em união de 
facto, estão desavindos.  
 
Nota: A função de reconciliar o casal é mais evidente quando a união foi 
constituída através de casamento com ritual da etnia fula. A resolução de 
conflitos começa dentro da família e depois segue para os órgãos de poder 
tradicional na tabanca. 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil, ritual ou união 
de facto. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - – o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 

As pessoas com a função de tentar a reconciliação dos casais 
desavindos actuam com base no diálogo com a mulher e o 
marido.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil. 
 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 

É estabelecido um prazo para que os elementos do casal 
pensem e decidam sobre a separação e o divórcio. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se é dado algum prazo aos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil.  
 

As pessoas que têm a função de reconciliar os casais 
desavindos podem chegar à conclusão, em função da 
natureza do litígio, que a mulher e o homem se devem 

Pretende-se saber quais os possíveis sentidos de decisão do órgão de mediação em caso 
de separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
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separar e aconselhar essa separação ou o divórcio. 
 
 
 
 

seguintes do Código do Processo Civil– no nº 1 do artigo 1421 CPC está previsto, 
relativamente à separação por mútuo consentimento, que “se ambos os cônjuges 
comparecerem à conferência, o juiz exortá-los-á a desistirem do seu propósito, chamando-
lhes a atenção para os efeitos nocivos da separação no que respeita ao futuro dos filhos”. 
 

A solução que é apresentada para a reconciliação do casal é 
normalmente obrigatória. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão do órgão de mediação na comunidade 
quanto à separação dos cônjuges - na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- no artigo 31 que “estando presente o autor e o réu, o tribunal, obrigatoriamente: a) 
procurará conciliar as partes, tendo em vista uma solução equitativa”. 
- e no artigo 65 que: “1. As decisões proferidas pelos Tribunais de Sector tornam-se 
exequíveis e impõem-se a todas as entidades públicas e privadas, com o trânsito em 
julgado. 2. A execução das decisões transitadas é assegurada pelo tribunal com a 
coadjuvação das autoridades policiais, a requerimento das partes”. 
 

Sendo considerado como um desrespeito relativamente às 
pessoas mais importantes da tabanca, quando a mulher e o 
marido não aceitam a solução que é apresentada para a 
reconciliação do casal o castigo é o seu isolamento, deixando 
de participar nas cerimónias mais importantes da tabanca e 
de contar com o apoio da comunidade fula para a resolução 
dos seus problemas. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão do órgão de mediação na comunidade 
quanto à separação dos cônjuges e quais as consequências do incumprimento da decisão, 
nomeadamente se é aplicado algum tipo de sanções. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
 

Em caso de separação ou divórcio, o destino dos filhos do 
casal é normalmente decidido âmbito da família, embora 
também possa ser o resultado de uma decisão do Régulo, do 
chefe da tabanca ou do Imame.  

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a tutela dos filhos na 
sequência de uma separação. 
- no Direito do Estado em vigor seriam órgãos judiciais. 

A decisão sobre o que acontece às crianças órfãs é tomada 
pelos parentes do pai e da mãe.  
 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança órfã. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais. 

A decisão sobre o que acontece às crianças em situação 
económica difícil é tomada pelos parentes do pai e da mãe. 
 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança em situação 
de carência económica. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
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decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

O processo de adopção de crianças desenrola-se na base do 
diálogo entre os envolvidos na questão. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento seguido numa situação de adopção de crianças. 
- Artigo 1973º e seguintes do Código Civil: “1. O vínculo da adopção constitui-se por 
sentença judicial. 2. O processo será instruído com um inquérito, que deverá incidir, 
nomeadamente, sobre a personalidade e a saúde do adoptante e do adoptando, a 
idoneidade do adoptante para criar e educar o adoptando, a situação familiar e económica 
do adoptante e as razões determinantes do pedido de adopção”. 
 

 

2.1.6. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMÍLIARESQUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É FULA 

OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA FULA  

Os casos de separação ou de divórcio de um casamento ritual 
fula, quando falhou a intervenção familiar, são resolvidos pelo 
conselho de anciãos, pelo chefe da tabanca, pelo Imame ou 
pelo Régulo, mesmo quando um dos cônjuges não é fula. 
 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o mecanismo informal ou instância de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento ritual e/ou união de 
facto quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma 
tabanca ou duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia ou 
ainda duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes. 

A tentativa de reconciliação de um casal unido por casamento 
ritual fula, quando falhou a intervenção familiar, é feita pelo 
conselho de anciãos, pelo chefe da tabanca, pelo Imame ou 
pelo Régulo, através de uma comissão de homens e de 
mulheres, com base no diálogo com o marido e a mulher, 
mesmo quando um dos cônjuges não é fula. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges em caso de casamento ritual e/ou união de facto quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas 
de duas etnias e tabancas diferentes. 

A decisão tomada pelo conselho de anciãos, pelo chefe da 
tabanca, pelo chefe religioso ou pelo Régulo é obrigatória 
para o casal desavindo, mesmo quando um dos cônjuges não 
é fula. 
 
O incumprimento pelo casal da decisão tomada pelo conselho 
de anciãos, pelo chefe da tabanca, pelo Imame ou pelo 
Régulo, com o objectivo de tentar a reconciliação do casal 
desavindo, tem consequências ao nível da sua imagem na 
comunidade fula, mesmo quando um dos cônjuges não é fula. 

Pretende-se saber qual o valor jurídico e as consequências da decisão da instância de 
recurso na comunidade em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à separação 
dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na 
mesma tabanca ou duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma 
etnia ou ainda duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes. 
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2.1.7. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS 

A decisão sobre a repartição dos bens do falecido é tomada 
pelos parentes do morto, nomeadamente no âmbito de um 
conselho familiar, podendo haver intervenção dos anciãos, do 
chefe da tabanca, do Imame ou do Régulo, nos casos em que 
esta não seja assim alcançada. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus(da pessoa 
falecida). 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto: no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: b) decidir das questões sucessórias por morte de 
pessoa cujos laços familiares sejam constituídos exclusivamente com fundamento nos usos 
e costumes locais”. 
 

O conselho de família discute a questão da distribuição dos 
bens do parente falecido. 
 
 
A tomada de decisão em matéria sucessória pode ter lugar, 
consoante as circunstâncias, quarenta dias depois do 
falecimento ou cento e trinta dias após a data da morte. 
 
Nota: Na maioria dos casos é durante a cerimónia de 40 dias 
do falecimento do de cujus que se realiza a divisão ou a 
atribuição de bens. No entanto, pode haver outro momento de 
divisão ou atribuição de bens, depois dos 130 dias do 
falecimento da pessoa. Essa data permite incluir as mulheres 
que, até esse período estavam na cerimónia de dom (um 
período em que a(as) esposa(as) do de cujus fica(m) todo o 
tempo dentro da casa em memoria do falecido marido).  
 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis as 
disposições sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código do 
Processo Civil – no nº 1 do artigo 1326 CPC está previsto que “aquele que pretenda pôr 
termo à comunhão hereditária requererá que se proceda a inventário, juntando logo 
documento comprovativo do óbito do autor da herança e indicando quem deve, nos termos 
da lei civil, servir de cabeça-de-casal”. 

O conselho de família consulta o Imame sobre a distribuição 
dos bens do parente falecido.  
 
A opinião expressa pelo chefe religioso sobre a distribuição 
dos bens do parente falecido pode influenciar a tomada de 
decisão sobre a matéria.  

Pretende-se averiguar se o parecer de pessoas ou entidades consultadas durante o 
procedimento de decisão sobre a partilha dos bens do de cujus (da pessoa falecida) é 
vinculativo. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis as 
disposições sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código do 
Processo Civil. 
 

A opinião do Imame pode ser obrigatória em algumas 
situações, nomeadamente quando a família não consegue 
chegar a uma solução. 
 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
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Quando não é respeitada a decisão sobre a repartição dos 
bens do falecido, o castigo é o isolamento da família que 
deixa de participar nas cerimónias mais importantes da 
tabanca e de contar com o apoio da comunidade para a 
resolução dos seus problemas.  
 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida) e quais as consequências do incumprimento dessa decisão   
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
 

 

2.1.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

FULA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA FULA  

Numa família fula em que existem membros de outras etnias é 
a família alargada que decide como são distribuídos os bens 
do fula falecido.   
 
Numa família fula em que existem membros de outras etnias 
pode ser convocado um conselho familiar, composto pelos 
parentes do casal, para auxiliar a decisão de como são 
distribuídos os bens do fula falecido.  
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (da pessoa 
falecida) numa família composta por pessoas de diferentes grupos étnicos. 
 

O incumprimento da decisão tomada pelo conselho de 
anciãos, pelo chefe da tabanca, pelo Imame ou pelo Régulo 
sobre a distribuição dos bens do fula falecido tem 
consequências ao nível da sua imagem na comunidade 
podendo mesmo a família deixar de poder participar nas 
grandes cerimónias da tabanca. 
 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
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MANCANHAS 
 

2.1.MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PRIVADA  

2.1.1.RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOSENTRE MANCANHAS  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

O cumprimento de um negócio pode ser exigido através do chefe da 
tabanca, recorrendo-se ao Régulo quando o chefe de tabanca não 
conseguir resolver a situação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber quem consubstancia a instância de resolução do litígio 
correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada 
quantia ou execução de determinada prestação na comunidade.A matéria está 
regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e,em termos específicos,na 
Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). 
- no Direito do Estado em vigor o cumprimento de um negócio seria exigido através 
dos órgãos judiciais: 
– em conformidade com a Constituição da República da Guiné-Bissau: i) artigo 119º - 
“os Tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça 
em nome do Povo”; e ii) nº 3 do artigo 120 – “compete ao Supremo Tribunal de Justiça 
e demais instituídos por lei exercer a função jurisdicional”; 
- no mesmo sentido o artigo 2ºda Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro) ao prever que “compete aos Tribunais Judiciais assegurar a defesa dos 
direitos e interesses legalmente protegidos, reprimir a violação da legalidade 
democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados”. 

As pessoas com competência para resolver os conflitos contratuais 
podem ser parentes das partes no negócio, nomeadamente pai, 
filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho 
de tio materno dos contratantes, desde que jurem ser imparciais. 
 
 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
- Direito do Estado - artigo 122º do Código do Processo Civil (CPC) - Casos de 
impedimento do juiz: 1. Nenhum juiz pode exercer as suas funções, em jurisdição 
contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou como 
representante de outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse 
ser parte principal; b) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de 
outra pessoa, a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral, ou quando alguma destas pessoas tenha na causa 
um interesse que lhe permita figurar nela como parte principal; c) Quando tenha 
intervindo na causa como mandatário ou perito ou quando haja que decidir questão 
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sobre que tenha dado parecer ou se tenha pronunciado, ainda que oralmente;d) 
Quando tenha intervindo na causa como mandatário judicial a sua mulher ou algum 
seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral; e) Quando 
se trate de recurso, que não seja para o tribunal pleno, interposto em processo no qual 
tenha tido intervenção como juiz de outro tribunal, quer proferindo a decisão recorrida, 
quer tomando de outro modo posição sobre questões suscitadas no recurso; f) 
Quando se trate de recurso de decisão proferida por algum seu parente ou afim, em 
linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se tenha 
pronunciado sobre a proferida por algum seu parente ou afim nessas condições; g) 
Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs acção civil para 
indemnização de danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em consequência 
de factos praticados no exercício das suas funções ou por causa delas, ou quando 
seja parte o cônjuge dessa pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral, desde que a acção ou a acusação já tenha sido 
admitida; h) Quando haja deposto ou tenha que depor como testemunha (…)”. 
 

Os problemas relacionados com o não cumprimento de um negócio 
são resolvidos através de audição das partes e das respectivas 
testemunhas e da decisão sobre a questão. 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na 
forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de 
condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação existente no Direito do Estado–matériaregulada, em termos gerais, no 
Código do Processo Civil e, em termos específicos, na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). Na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que “compete ao Tribunal de Sector, em 
matéria civil (…): a) julgar os pedidos de pagamento de dívidas (…)”; ii) no nº 2 do 
artigo 33 que “compete ao Juiz Presidente fazer as perguntas que entenda 
necessárias para a boa decisão de causa e permitir que o autor e o réu solicitem os 
esclarecimentos que pretendam, bem como os seus assessores; e iii) no nº 2 do artigo 
37 que “a sentença é imediatamente proferida ou, nos casos de justificada 
complexidade, até sete dias após a deliberação, sendo o autor, o réu e os presentes 
imediatamente notificados do dia, hora e local”. 
 

As decisões tomadas pelas pessoas com competência para resolver 
conflitos contratuais relativos ao incumprimento de um negócio são 
obrigatórias, não obstante o possível recurso aos tribunais do 
Estado.  
 
 
 
 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento 
de determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o 
valor da decisão da instância de resolução do litígio na comunidade (i.e. se a sua 
decisão é considerada vinculativa na tabanca).  
- no Direito do Estado em vigor as decisões judiciais são obrigatórias. Nesse sentido o 
artigo 6.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro): “1. As 
decisões dos Tribunais Judiciais são obrigatórias para todas as entidades públicas e 
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privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. 2. A lei de processo 
regula os termos da execução das decisões dos Tribunais Judiciais relativamente a 
qualquer autoridade e determina as sanções a aplicar aos responsáveis pela sua 
inexecução”.  
 

As pessoas envolvidas num negócio não são castigadas se não 
cumprirem voluntariamente a decisão que foi tomada relativamente 
ao incumprimento de um negócio pelos mecanismos tradicionais de 
resolução de conflitos existentes na tabanca mancanha.  
 

 
Nota:Não existem sanções, mas tendo em conta o prestígio da 

pessoa com a autoridade na tabanca, acabam por respeitar. 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada. 
- no Direito do Estado em vigor ter-se-ia que recorrer à acção executiva – artigo 801 e 
seguintes do Código do Processo Civil 
- em termos específicos, o artigo 65 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector prevê 
que: “1. As decisões proferidas pelos Tribunais de Sector tornam-se exequíveis e 
impõem-se a todas as entidades públicas e privadas, com o trânsito em julgado. 2. A 
execução das decisões transitadas é assegurada pelo tribunal com a coadjuvação das 
autoridades policiais, a requerimento das partes”. 
 

A pessoa acusada de não ter cumprido um negócio é obrigada a 
dizer a verdade sobre a situação. 
 

Pretende-se saber se tradicionalmente os “suspeitos” de incumprimento de negócio 
são obrigados a dizer a verdade sobre a situação. 
- não há norma correspondente no Direito do Estado em vigor. 
 

As testemunhas e os documentos constituem os meios de prova 
usados na resolução de conflitos relativos ao não cumprimento de 
negócios. 
 
 
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução 
de determinada prestação são admitidos meios de prova (nos termos do artigo 341 do 
Código Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos factos”) 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são 
admissíveistodas asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, 
são proibidas provas obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas 
ou que atentem contra a dignidade e liberdade humana”; ii) artigo 362 CPC- “prova 
documental é a que resulta de documento; diz-se documento qualquer objecto 
elaborado pelo homem a fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto; 
e iii) artigo 396 CPC- “a força probatória dos depoimentos das testemunhas é 
apreciada livremente pelo tribunal”. 
 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos relativos ao não 
cumprimento de compromissos contratuais, desde que tenham 
conhecimento do negócio, podem ser parentes das partes do 

Pretende-se saber, na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação, quais são os impedimentos no que respeita à prova 
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negócio, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio 
materno, filho de tio paterno ou filho de tio materno dos contratantes.  

testemunhal. 
- artigo 618º CPC - Inabilidades legais: “1. São inábeis por motivo de ordem moral: a) 
Os que podem depor como partes; b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, 
e vice-versa; c) O sogro ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e vice-versa; d) 
O marido nas causas da mulher, e vice-versa; e) Os que, por seu estado ou profissão, 
estejam vinculados ao sigilo profissional, quanto aos factos abrangidos por este. 2. As 
inabilidades constantes das alíneas b) a d) do número anterior não são aplicáveis às 
causas em que se trate de verificar o nascimento ou o óbito dos filhos”). 
 

A pessoa a quem seja mandado cumprir os compromissos que 
assumiu num negócio pode solicitar que a situação volte a ser 
apreciada uma segunda vez pelos chefes de tabanca e ainda pelo 
Régulo como última instância. 

Pretende-se saber se a parte condenada pode pedir a reapreciação do caso junto da 
entidade com poder de decisão ou de outra entidade. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do 
Estado em vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais – nº 1 
do artigo 676 CPC “as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de 
recursos” e nº 1 do artigo 678 CPC “só admitem recurso ordinário as decisões 
proferidas em causas de valor superior à alçada do tribunal de que se recorre” 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria 
civil é sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho 
de indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao 
processo antes de proferida a sentença”. 
 

Quando as questões de incumprimento de um compromisso 
assumido não são resolvidas pelas autoridades tradicionais ou as 
partes no negócio se sentem lesadas com as suas decisões podem 
recorrer aos tribunais do Estado. 

Pretende-se saber quais as situações nas quais é preferível para os membros da 
comunidade o recurso ao sistema formal ou estadual de justiça– nos termos do artigo 
32 da Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de 
recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos 
reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por 
insuficiência de meios económicos”. 
 

 

2.1.2. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOSQUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É MANCANHA 

OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANCANHA  

Quando um mancanha e uma pessoa de etnia diferente que vivem 
(ou não) na mesma tabanca, duas pessoas de etnia mancanha que 
não vivem na mesma tabanca ou um estrangeiro celebram um 
negócio estão, em qualquer caso, obrigados ao seu cumprimento. 
 

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, prevista 
no artigo 798.º e seguintes do Código Civil, entre duas pessoas de duas etnias 
diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes 
que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e 
estrangeiro – em conformidade com o artigo 798 CC “o devedor que falta 
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culposamente ao cumprimento da obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que 
causa ao credor”.  
 

Em caso de incumprimento de um negócio, quando este se verificar 
em chão mancanha,o problema é resolvido pelo chefe da tabanca 
ou pelo Régulo, como se os dois fossem de etnia mancanha, 
atribuindo a culpa à pessoa culpada. Em última instância, o litígio é 
resolvido pela autoridade do Estado.    
 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio correspondente 
à acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou 
execução de determinada prestação na comunidade quando estão envolvidas duas 
pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou duas pessoas de 
duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia ou ainda duas pessoas de 
duas etnias e tabancas diferentes. 
 

Em caso de incumprimento, as pessoas de nacionalidades 
diferentes são ouvidas pelo chefe da tabanca ou pelo Régulo, dando 
especial atenção ao estrangeiro, para que possa ser atribuída a 
culpa ao incumpridor. Em última instância, o problema é resolvido 
pelas autoridades do Estado. 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio correspondente 
à acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou 
execução de determinada prestação na comunidade se o negócio é celebrado com um 
estrangeiro. 
 

Quando um conflito é provocado por um negócio que não foi 
cumprido, as atitudes a tomar pelo chefe da tabanca mancanha ou 
pelo Régulo são sempre as mesmas, quer sejam mancanhas, 
pessoas de outras etnias, ou estrangeiros que estão envolvidos.    
 

Pretende-se saber qual a tramitação na forma tradicional de resolução do litígio 
correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada 
quantia ou execução de determinada prestação quando estão envolvidas duas 
pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas tabancas 
diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes ou um estrangeiro. 
 

É obrigatória a decisão tomada pelo chefe da tabanca, e 
posteriormente confirmada pelo Régulo, para resolver um conflito 
provocado por um negócio não cumprido, quando estão envolvidos 
mancanha e uma pessoa de etnia diferente que vivem (ou não) na 
mesma tabanca, duas pessoas de etnia mancanha que não vivem 
na mesma tabanca. Em caso de discordância é possível recorrer ao 
Irã ou aos tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento 
de determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o 
valor da decisão do órgão de resolução do litígio na comunidade (isto é, se a sua 
decisão é considerada vinculativa na tabanca) quando estão envolvidas duas pessoas 
de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas tabancas diferentes que 
pertencem à mesma etnia, ou duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes. 
 

É obrigatória a decisão tomada pelo chefe da tabanca, e 
posteriormente confirmada pelo Régulo, para resolver um conflito 
provocado por um negócio não cumprido, quando estão envolvidos 
um mancanha e um estrangeiro que vivem numa tabanca 
mancanha. 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento 
de determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o 
valor da decisão do órgão de resolução do litígio na comunidade (isto é, se a sua 
decisão é considerada vinculativa na tabanca) quando está envolvido um estrangeiro. 
 

Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelos chefes de 
tabanca e pelo Régulo para resolver um conflito provocado por um 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
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negócio não cumprido, quando estão envolvidos um mancanha e 
uma pessoa de etnia diferente que vivem (ou não) na mesma 
tabanca, duas pessoas de etnia mancanha que não vivem na 
mesma tabanca ou um estrangeiro, não está previsto nenhum 
castigo especial, sendo advertidas que é possível o recurso às 
autoridades públicas. 

declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada quando 
estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma 
tabanca, duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de 
duas etnias e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 

 

2.1.3. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE 

O mancanha que ocupa uma propriedade, um terreno de cultivo ou 
uma casa que sabe que não é sua é obrigada a desocupá-la.  
 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio 
correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor – artigo 1033 e seguintes do Código do Processo Civil  
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que 
“compete ao Tribunal de Sector, em matéria civil (…): c) decidir dos pedidos de 
restituição de coisas móveis”; ii) no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao 
Tribunal de Sector independentemente do valor da causa:a) conhecer das questões 
relativas às pequenas propriedades rurais, com base nos usos e costumes locais não 
contrários à lei, e em que não seja parte o Estado”. 
 

Os chefes da tabanca, em primeiro lugar, e o Régulo, como 
instância de recurso, decidem as questões relacionadas com a 
ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo e de casas. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor são os órgãos judiciais. 

Os homens grandes da tabanca podem ajudar a resolver as 
questões relacionadas com a ocupação de propriedades, de 
terrenos de cultivo e de casas antes das partes em conflito 
solicitarem ao chefe da tabanca para o fazer. 

Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 31 que “estando 
presente o autor e o réu, o tribunal, obrigatoriamente: a) procurará conciliar as partes, 
tendo em vista uma solução equitativa”. 

As pessoas com competência para resolver os conflitos relacionados 
com a desocupação de propriedades, de terrenos de cultivo e de 
casas podem ser parentes daqueles que estão em conflito, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de 
tio paterno ou filho de tio materno do proprietário ou do ocupante.  

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
-artigo 122º CPC - Casos de impedimento do juiz: 1. Nenhum juiz pode exercer as 
suas funções, em jurisdição contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, 
por si ou como representante de outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse 
que lhe permitisse ser parte principal; b) Quando seja parte na causa, por si ou como 
representante de outra pessoa, a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha 
recta ou no segundo grau da linha colateral, ou quando alguma destas pessoas tenha 
na causa um interesse que lhe permita figurar nela como parte principal; c) Quando 
tenha intervindo na causa como mandatário ou perito ou quando haja que decidir 
questão sobre que tenha dado parecer ou se tenha pronunciado, ainda que oralmente; 
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d) Quando tenha intervindo na causa como mandatário judicial a sua mulher ou algum 
seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral; e) Quando 
se trate de recurso, que não seja para o tribunal pleno, interposto em processo no qual 
tenha tido intervenção como juiz de outro tribunal, quer proferindo a decisão recorrida, 
quer tomando de outro modo posição sobre questões suscitadas no recurso; f) 
Quando se trate de recurso de decisão proferida por algum seu parente ou afim, em 
linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se tenha 
pronunciado sobre a proferida por algum seu parente ou afim nessas condições; g) 
Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs acção civil para 
indemnização de danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em consequência 
de factos praticados no exercício das suas funções ou por causa delas, ou quando 
seja parte o cônjuge dessa pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral, desde que a acção ou a acusação já tenha sido 
admitida; h) Quando haja deposto ou tenha que depor como testemunha (…)”. 
 

Quando é necessário desocupar uma propriedade, um terreno de 
cultivo ou uma casa, a decisão é tomada depois de serem ouvidas 
as partes envolvidas e as testemunhas.  
 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na 
forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de 
reivindicação de propriedade.Em concreto, pretende-se saber se há algum 
afloramento do princípio do contraditório (no nº 1 do artigo 3 CPC está previsto que “o 
tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a acção pressupõe sem que a 
resolução lhe seja pedida por uma das partes e a outra seja devidamente chamada 
para deduzir a oposição”). 
- no Direito do Estado – em termos gerais no artigo 1033 e seguintes do Código do 
Processo Civil 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 2 do artigo 33 que 
“compete ao Juiz Presidente fazer as perguntas que entenda necessárias para a boa 
decisão de causa e permitir que o autor e o réu solicitem os esclarecimentos que 
pretendam, bem como os seus assessores; e ii) no nº 2 do artigo 37 que “a sentença é 
imediatamente proferida ou, nos casos de justificada complexidade, até sete dias após 
a deliberação, sendo o autor, o réu e os presentes imediatamente notificados do dia, 
hora e local”. 
 

As decisões relativas à desocupação de uma propriedade, de um 
terreno de cultivo ou de uma casa são obrigatórias, não obstante o 
possível recurso aos tribunais do Estado.   

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação 
de propriedade, isto é, se assume carácter vinculativo na comunidade. 
 

As pessoas envolvidas num conflito relacionado com a ocupação de 
uma propriedade, de um terreno de cultivo ou de uma casa podem 
ser advertidas, pagar uma multa ou serem expulsas, se não 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de reivindicação de propriedade e que tipode sanções são aplicadas. 
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cumprirem a decisão que foi tomada relativamente à sua 
desocupação pelos mecanismos tradicionais de resolução de 
conflitos existentes na tabanca mancanha. 

- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em 
conformidade com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é 
susceptível de gerar responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência 
devida a ordem ou mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de 
entidade competente, é punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) 
em termos específicos, o artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em 
conformidade com o qual “quem falte ao respeito aos membros do tribunal será punido 
com a pena de prisão até 3 anos”. 
 

As testemunhas constituem o meio de prova usado na resolução de 
conflitos relacionados com a ocupação de propriedades, de terrenos 
de cultivo e de casas.  

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade (nos termos do artigo 341 do Código Civil “as provas têm por função a 
demonstração da realidade dos factos”). 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
(Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro) - Irregularidade dos meios de provas: 1. 
Perante o Tribunal de Sector, são admissíveistodas asprovas que a lei não exclua 
expressamente. 2. Nomeadamente, são proibidas provas obtidas com ofensa da 
integridade física ou moral das pessoas ou que atentem contra a dignidade e liberdade 
humana”; e ii) artigo 396 CPC- “a força probatória dos depoimentos das testemunhas 
é apreciada livremente pelo tribunal”. 
 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos relativos à 
ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo ou de casas 
podem ser parentes das partes do negócio, nomeadamente pai, 
filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho 
de tio materno dos proprietários e dos ocupantes. 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade, em concretose existe algum tipo de impedimentos quanto à prova 
testemunhal. 
- o Código do Processo Civil inclui, no número 1 do artigo 618, entre as inabilidades 
legais: “b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa”; “c) O sogro 
ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e vice-versa”; e “d) O marido nas causas 
da mulher, e vice-versa”. 
 

 

2.1.4. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE QUANDO UMA DAS PESSOA S NÃO É 

MANCANHA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANCANHA  

A resolução de situações de ocupação de casas ou de terrenos 
pertencentes a uma pessoa de uma tabanca mancanha é sempre 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio 
correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade quando estão 
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feita da mesma forma, seja o ocupante um mancanha, uma pessoa 
de outra etnia ou um estrangeiro.    

envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, 
duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas 
pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 
 

Os conflitos relativos à propriedade nas tabancas mancanha são 
resolvidos pelos chefes de tabanca e pelo Régulo, quer se trate de 
mancanhas, de pessoas de outras etnias ou de estrangeiros, com 
possibilidade de recurso à autoridade do Estado.   

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, 
duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas 
pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 
 

As decisões tomadas pelos chefes de tabanca e pelo Régulo para 
resolver um conflito relativo à propriedade são sempre 
obrigatórias,quer se trate de mancanhas, de pessoas de outras 
etnias ou de estrangeiros,com possibilidade de recurso às 
autoridades públicas. 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação 
de propriedade (isto é, se assume carácter vinculativo) na comunidade quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, 
duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas 
pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 
 

Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelos chefes de 
tabanca e pelo Régulo para resolver um conflito relativo à 
propriedade, quer se trate de mancanhas, de pessoas de outras 
etnias ou de estrangeiros,pode ser feita uma advertência ao infractor 
sobre a possibilidade do processo prosseguir junto das autoridades 
do Estado. 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas 
quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na 
mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma 
etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 
 

 

2.1.5. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

Os familiares das duas partes, em primeiro lugar, o chefe da 
tabanca, em segundo lugar, e o Régulo, em última instância,têm a 
função de tentar a reconciliação do casal quando marido e mulher, 
unidos por casamento ritual mancanha, casamento civil do Estado 
ou em união de facto, estão desavindos.  

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de 
recurso na comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil, 
ritual ou união de facto. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica 
dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de 
família aos quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a 
cônjuges; b) acções de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, 
bem como os procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de 
declaração de inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com 
base nos artigos 1647 e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre 
cônjuges, bem como entre ex-cônjuges e as execuções correspondentes”. 
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Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que 
“compete igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: 
c)julgar pedidos de separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e 
costumes locais e de indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência 
da separação ou divórcio decretados de acordo com a alínea anterior, das questões 
relativas aos filhos menores”. 
 

As pessoas com a função de tentar a reconciliação dos casais 
desavindos ouvem a mulher e o marido e as testemunhas e apuram 
as respectivas culpas na situação.   

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 
e seguintes do Código do Processo Civil.  
 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da 
mulher têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 
e seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República 
da Guiné-Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

As pessoas que têm a função de reconciliar os casais desavindos 
podem chegar à conclusão que a mulher e o homem se devem 
separar e aconselhar essa separação.  
 
 

Pretende-se saber quais os possíveis sentidos de decisão do órgão de mediação em 
caso de separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 
e seguintes do Código do Processo Civil– no nº 1 do artigo 1421 CPC está previsto, 
relativamente à separação por mútuo consentimento, que “se ambos os cônjuges 
comparecerem à conferência, o juiz exortá-los-á a desistirem do seu propósito, 
chamando-lhes a atenção para os efeitos nocivos da separação no que respeita ao 
futuro dos filhos”. 
 

Ao casal cabe a decisão de ponderar a aceitação da solução que é 
apresentada para a sua reconciliação. 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão quanto à separação dos cônjuges e 
quais as consequências do incumprimento da decisão, nomeadamente se é aplicado 
algum tipo de sanções. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

Em caso de separação, o pai é responsável pelos filhos do casal, 
não obstante a possibilidade da mãe podem pretender a sua guarda 
através do recurso aos tribunais do Estado. 
 

Ao abrigo do Código Civil, na versão anterior à independência da República da Guiné-
Bissau e à expressa previsão de igualdade entre os cônjuges (nº 3 do artigo 26 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau, em conformidade com o qual “os 
cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à 
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manutenção e educação dos filhos”) existia uma diferenciação entre os poderes 
especiais do pai e os poderes especiais da mãe. 
 

Em caso de separação, os bens são normalmente do marido e dos 
filhos e residualmente da mulher.  

No artigo 1040 CPC está previsto que “decretada a separação judicial de pessoas e 
bens ou o divórcio, ou declarado nulo ou anulado o casamento, qualquer dos cônjuges 
pode requerer inventário para a partilha dos bens, salvo se o regime de bens do 
casamento for o de separação”.  
 

Os familiares das duas partes podem ajudar a decidir sobre 
eventuais alimentos que possam ser dados por um dos elementos 
do casal separado ao outro, ou aos seus filhos. 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a prestação de 
alimentos na sequência de uma separação. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao 
Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou 
divórcio decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos 
menores”. 

A decisão sobre o que acontece às crianças órfãs é tomada pelas 
famílias de ambos os pais. 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança órfã. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais. 
 

A decisão sobre o que acontece às crianças em situação económica 
difícil é tomada pelos pais, pela família do marido e da mulher. 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança em 
situação de carência económica. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais. 
 

Não há consenso sobre a existência de um processo aplicável à 
adopção de crianças. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento seguido numa situação de adopção de 
crianças. 
- Artigo 1973º e seguintes do Código Civil –“1. O vínculo da adopção constitui-se por 
sentença judicial. 2. O processo será instruído com um inquérito, que deverá incidir, 
nomeadamente, sobre a personalidade e a saúde do adoptante e do adoptando, a 
idoneidade do adoptante para criar e educar o adoptando, a situação familiar e 
económica do adoptante e as razões determinantes do pedido de adopção”. 

 

2.1.6. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMÍLIARES QUANDO UMA DESSAS PESSOAS NÃO É 

MANCANHA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANCANHA  

A tentativa de reconciliação dos casais separados que se uniram 
através do casamento civil do Estado, pode ser feita nas tabancas 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
recurso na comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil 
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mancanha pelas famílias da mulher e do marido, pelo conselho de 
família, pelos anciãos da tabanca ou pelo chefe da tabanca, mesmo 
quando um dos cônjuges não é mancanha. 

Nota: Os mancanhas consideram essas pessoas casadas, apesar de 

não realizarem o casamento através do ritual “bdas”. Estes casais 
não participam e nem fazem algumas cerimónias, que só os 
casados através deste ritual podem fazer. 

 

quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na 
mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma 
etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 

A tentativa de reconciliação de um casal unido por casamento ritual 
mancanha (bdas), é feita, em primeiro lugar, pelas famílias da 
mulher e do marido e pelos anciãos da tabanca, podendo ser 
prosseguida pelo chefe de tabanca ou, em casos extremos, pelo 
Régulo, mesmo quando um dos cônjuges não é mancanha. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o mecanismo informal ou instância de recurso 
na comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento ritual e/ou 
união de facto quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que 
vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem 
à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 

Quando a família e os anciãos da tabanca não conseguem a 
reconciliação de um casal unido por casamento ritual mancanha ou 
união de facto, que era originário de tabancas mancanhas 
diferentes, a mulher e o marido podem regressar às suas tabancas 
de origem ou continuar a viver na tabanca em que habitavam 
enquanto casados ou durante a união de facto.    
 

Pretende-se saber quais as consequências da decisão da instância de recurso na 
comunidade em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à separação dos 
cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem 
na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 

Quando o Régulo dá um conselho sobre a reconciliação de um casal 
unido por casamento ritual mancanha os casais desavindos devem 
apreciar a solução proposta com a máxima ponderação, mesmo 
quando um dos cônjuges não é mancanha. 
 
Nota: O Régulo não impõe aos casais a reconciliação, mas 
aconselha-os a reconciliarem-se. Como é a autoridade máxima na 
etnia mancanha os casais acabam por respeitar as soluções 
proposta.  

 
Só as decisões tomadas pelas autoridades públicas sobre as uniões 
de facto são obrigatórias.  

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão e as consequências da instância de 
recurso na comunidade em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à 
separação dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias 
diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes 
que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou 
um estrangeiro. 
  

A família da mulher ou do marido decidem o destino dos filhos em 
caso de separação de um casal unido pelo casamento ritual 
mancanha, em conformidade com a tradição de estes serem 
entregues ao pai, mesmo quando um dos cônjuges não é 
mancanha. 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a tutela dos filhos 
na sequência de uma separação em caso de casamento ritual e/ou união de facto 
quanto à separação dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas 
etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas 
diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas 
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Nota: Os familiares reúnem-se para procurar o consenso, mas 
entende-se sempre que o filho é do pai e é com o pai que deve ficar. 
 

diferentes ou um estrangeiro. 

 

2.1.7. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS  

A decisão sobre a repartição dos bens do falecido é normalmente 
tomada pela família ou por um conselho familiar que integra os pais 
e os tios da família do homem e da mulher ou mulheres. 
 
Nota:Normalmente os bens são para os filhos. Caso existam filhos 
de mães diferentes é que podem surgir problemas, mas que acabam 
sendo ultrapassados pelo conselho de família. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus(da 
pessoa falecida). 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector está previsto: no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao 
Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir das questões 
sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente com fundamento nos usos e costumes locais”. 

As decisões sobre a distribuição de bens em matéria sucessória, 
que varia em função da existência de filhos de idade inferior a sete 
anos, são tomadas numa reunião entre os pais e os tios das duas 
partes. 
 
Nota:Os bens do filho menor podem ser administrados pelas mães, 
tios e irmãos mais velhos. 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis as 
disposições sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código 
do Processo Civil – no nº 1 do artigo 1326 CPC está previsto que “aquele que 
pretenda pôr termo à comunhão hereditária requererá que se proceda a inventário, 
juntando logo documento comprovativo do óbito do autor da herança e indicando 
quem deve, nos termos da lei civil, servir de cabeça-de-casal”. 
 

As decisões tomadas em matéria de nomeação da pessoa que 
administra a herança são obrigatórias e não são passíveis de 
discussão, dado que correspondem à resposta dos espíritos sobre a 
matéria. 
 
Nota:O espírito não diz nada sobre a distribuição dos bens. Ele só é 
chamado para se pronunciar sobre a pessoa que vai herdar para 
assumir a cerimónia e cuidar dos filhos do falecido. 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de 
cujus (da pessoa falecida) e se existem pessoas ou entidades cujo parecer é 
obrigatório. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado, sendo assimiláveis as disposições 
sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326.º e seguintes do Código do 
Processo Civil – no artigo 1382 CPC está previsto que “o processo é concluso ao juiz 
para, no prazo de quarenta e oito horas, proferir sentença homologando a partilha 
constante do mapa e as operações de sorteio”. 
 

Quando a repartição dos bens do falecido não está a ser respeitada, 
o seu cumprimento pode ser imposto ou desencadear a aplicação de 
castigos pelos espíritos. 
Nota: A alma da pessoa falecida é que actua podendo, neste caso, 
fazer a pessoa que herdou adoecer até à morte. 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida) e quais as consequências do incumprimento dessa decisão   
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2.1.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

MANCANHA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANCANHA  

Numa família mancanha em que existem membros de outras etnias 
ou estrangeiros a decisão sobre como são distribuídos os bens de 
um mancanha falecido é tomada pelo chefe de família ou pelo 
conselho familiar. 
 
A resolução de questões sucessórias em famílias mancanhas que 
têm membros de outras etnias ou estrangeiros podem implicar a 
intervenção dos chefes de tabanca, dos Régulos ou das autoridades 
do Estado.      
 
Numa família mancanha, em que existem membros de outras etnias 
ou estrangeiros, podem ser chamados familiares da mulher e 
familiares do marido para auxiliar a resolver as questões 
relacionadas com os bens de um mancanha falecido.  
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (da 
pessoa falecida) numa família quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias 
diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes 
que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou 
um estrangeiro. 
 

As decisões que sejam tomadas sobre questões sucessórias pelo 
chefe de família, pelo conselho familiar, pelos chefes de tabanca ou 
pelos Régulos, em famílias mancanhas que têm membros de outras 
etnias ou estrangeiros, devem ser tidas em consideração na 
resolução da questão, não obstante a possibilidade de recurso aos 
tribunais do Estado. 
 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida) quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias 
diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes 
que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes ou 
um estrangeiro. 

Se as decisões que são tomadas sobre questões sucessórias em 

famílias mancanhas que têm membros de outras etnias ou 

estrangeiros não forem cumpridas, os infractores podem estar 

sujeitos a castigos pelos espíritos.  

Nota:A alma da pessoa falecida é que actua podendo neste caso, 

fazendo-o adoecer até a morte. 

Pretende-se averiguar quais as consequências do desrespeito da decisão sobre a 
divisão dos bens do de cujus(da pessoa falecida) quando estão envolvidas duas 
pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de 
duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias 
e tabancas diferentes ou um estrangeiro. 

 

 



 

 

95 

 

MANDINGAS 
 

2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PRIVADA 

2.1.1. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOSENTRE MANDINGAS  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

É possível uma pessoa de uma tabanca mandinga ser 
castigada por ter tido a intenção de prejudicar outra pessoa, 
mesmo que esse comportamento não seja crime nem esteja 
relacionado com problemas relativos com o cumprimento de 
um negócio.  

Pretende-se saber se é conhecida a responsabilidade por facto ilícito extracontratual – no 
Direito do Estado em vigor encontra-se prevista no artigo 483.º Código Civil (CC) - em 
conformidade com o qual “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito 
de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado 
a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”. 
 

O cumprimento de um negócio pode ser exigido através do 
chefe da morança ou da tabanca, ou ainda, em última 
instância, pelo Régulo. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia a instância de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade. 
A matéria está regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em termos 
específicos, na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de 
Outubro). 
- no Direito do Estado em vigor o cumprimento de um negócio seria exigido através dos 
órgãos judiciais: 
– em conformidade com a Constituição da República da Guiné-Bissau: i) artigo 119º - “os 
Tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome 
do Povo”; e ii) nº 3 do artigo 120 – “compete ao Supremo Tribunal de Justiça e demais 
instituídos por lei exercer a função jurisdicional”; 
- no mesmo sentido o artigo 2ºda Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro) ao prever que “compete aos Tribunais Judiciais assegurar a defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os 
conflitos de interesses públicos e privados”. 
 

A autoridade tradicional que resolve o litígio pode ser parente 
das partes no negócio, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio 
paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho de tio 
materno dos contratantes. 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
- Direito do Estado - artigo 122º do Código do Processo Civil (CPC)- Casos de impedimento 
do juiz: “1. Nenhum juiz pode exercer as suas funções, em jurisdição contenciosa ou 
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voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra pessoa, ou 
quando nela tenha um interesse que lhe permitisse ser parte principal; b) Quando seja parte 
na causa, por si ou como representante de outra pessoa, a sua mulher ou algum seu parente 
ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou quando alguma destas 
pessoas tenha na causa um interesse que lhe permita figurar nela como parte principal; c) 
Quando tenha intervindo na causa como mandatário ou perito ou quando haja que decidir 
questão sobre que tenha dado parecer ou se tenha pronunciado, ainda que oralmente;d) 
Quando tenha intervindo na causa como mandatário judicial a sua mulher ou algum seu 
parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral; e) Quando se trate de 
recurso, que não seja para o tribunal pleno, interposto em processo no qual tenha tido 
intervenção como juiz de outro tribunal, quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de 
outro modo posição sobre questões suscitadas no recurso; f) Quando se trate de recurso de 
decisão proferida por algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha 
colateral, ou de decisão que se tenha pronunciado sobre a proferida por algum seu parente 
ou afim nessas condições; g) Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs 
acção civil para indemnização de danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em 
consequência de factos praticados no exercício das suas funções ou por causa delas, ou 
quando seja parte o cônjuge dessa pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral, desde que a acção ou a acusação já tenha sido admitida; h) 
Quando haja deposto ou tenha que depor como testemunha (…)”. 
 

A autoridade tradicional que resolve o litígioobriga o devedor a 
vender ou a entregar o objecto do negócio ao seu credor.    
 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de imposição coerciva do pagamento da 
dívida. 
No Código Civil está previsto:  
- artigo 762: “o devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação a que está 
vinculado”; 
- artigo 827: “se a prestação consistir na entrega de coisa determinada, o credor tem a 
faculdade de requerer, em execução, que a coisa lhe seja feita judicialmente”; 
- artigo 828: “credor de prestação de facto fungível tem a faculdade de requerer, em 
execução, que o facto seja prestado por outrem à custa do devedor” 
- artigo 831: “dá-se a cessão de bens aos credores quando estes, ou alguns deles, são 
encarregados pelo devedor de liquidar o património deste, ou parte dele, e repartir entre si o 
respectivo produto, para satisfação dos seus créditos”. 
 

A resolução dos problemas relacionados com o não 
cumprimento de um negócio exige a apresentação de uma 
queixa junto do chefe da autoridade tradicional,que convoca 
as partes em litígio e toma uma decisão. 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação existente no 
Direito do Estado em vigor. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
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- artigo 23º: “1. O processo inicia-se com a apresentação verbal da queixa ou através do 
requerimento em que o autor formula o pedido. 2. O requerimento pode ser efectuado por 
escrito ou verbalmente. 3. Tratando da apresentação verbal da queixa o tribunal lavra, 
imediatamente, auto do requerimento verbal”;  
- artigo 24º: “O requerimento inicial ou auto de redução a escrito daquele, contém 
obrigatoriamente: a) a identificação do autor e do réu; b) os factos que fundamental o pedido; 
c) formulação inequívoca do pedido; d) os meios de prova apresentados pelo autor, sendo as 
testemunhas até ao máximo de três, com a indicação de ser ou não o tribunal a proceder à 
sua notificação; e e) data, assinatura ou impressão digital do autor que não saiba ou não 
possa assinar”. 
 

As decisões tomadas pelaautoridade tradicional que resolve o 
litígiopara resolver conflitos contratuais relativos ao 
incumprimento de um negócio são normalmente obrigatórias.  
 
 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de 
determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o valor da 
decisão da instância de resolução do litígio na comunidade (i.e. se a sua decisão é 
considerada vinculativa na tabanca).  
- no Direito do Estado em vigor as decisões judiciais são obrigatórias. Nesse sentido o artigo 
6.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro): “1. As decisões dos 
Tribunais Judiciais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e 
prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. 2. A lei de processo regula os termos 
da execução das decisões dos Tribunais Judiciais relativamente a qualquer autoridade e 
determina as sanções a aplicar aos responsáveis pela sua inexecução”. 
 

As pessoas envolvidas num negócio são sujeitas a censura 
moral se não cumprirem voluntariamente a decisão que foi 
tomada relativamente ao incumprimento de um negócio pelos 
mecanismos tradicionais de resolução de conflitos existentes 
na tabanca mandinga. 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
 

A pessoa acusada de não ter cumprido um negócio é 
obrigada a dizer a verdade sobre a situação. 
 

Pretende-se saber se tradicionalmente os “suspeitos” de incumprimento de negócio são 
obrigados a dizer a verdade sobre a situação. 
- não há norma correspondente no Direito do Estado em vigor. 
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As testemunhas constituem os meios de prova usados na 
resolução de conflitos de natureza privada relativos ao não 
cumprimento de negócios. 
 
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação são admitidos meios de prova (nos termos do artigo 341 do Código 
Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos factos”) 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são 
admissíveistodas asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são 
proibidas provas obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que 
atentem contra a dignidade e liberdade humana”; e ii) artigo 396 CPC- “a força probatória 
dos depoimentos das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 
 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos de natureza 
privada relativos ao não cumprimento de compromissos 
contratuais podem normalmente ser parentes das partes do 
negócio, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio 
materno, filho de tio paterno ou filho de tio materno dos 
contratantes. 
 

Pretende-se saber, na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação, quais são os impedimentos no que respeita à prova testemunhal. 
- artigo 618º CPC - Inabilidades legais: “1. São inábeis por motivo de ordem moral: a) Os que 
podem depor como partes; b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa; 
c) O sogro ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e vice-versa; d) O marido nas causas 
da mulher, e vice-versa; e) Os que, por seu estado ou profissão, estejam vinculados ao sigilo 
profissional, quanto aos factos abrangidos por este. 2. As inabilidades constantes das 
alíneas b) a d) do número anterior não são aplicáveis às causas em que se trate de verificar 
o nascimento ou o óbito dos filhos”). 
 

A pessoa a quem o chefe da morança ou da tabanca mande 
cumprir o compromisso que assumiu num negócio pode 
solicitar ao Régulo que a situação volte a ser apreciada uma 
segunda vezpelos mecanismos tradicionais de resolução de 
conflitos da etnia mandinga. 
 

Pretende-se saber se a parte condenada pode pedir a reapreciação do caso junto da 
entidade com poder de decisão ou de outra entidade. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais - nº 1 do artigo 676 CPC 
“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
alçada do tribunal de que se recorre”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 
 

Nos conflitos relativos ao não cumprimento de negócios 
depende da vontade das partes envolvidas em utilizar os 
tribunais do Estado para a resolução desses problemas. 
 
Os devedores podem ser apresentados aos órgãos estatais 

Pretende-se saber quais as situações nas quais é preferível para os membros da 
comunidade o recurso ao sistema formal ou estadual de justiça – nos termos do artigo 32 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos 
órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela 
Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
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competentes em caso de incumprimento grave de 
compromissos contratuais assumidos. 
 

económicos”. 

 

2.1.2. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É MANDINGA 

OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANDINGA 

Quando um mandinga e uma pessoa de etnia diferente, que 
vivem na mesma tabanca mandinga, duas pessoas de etnia 
mandinga, duas pessoas de etnias diferentes que não vivem 
na mesma tabanca mandinga e um mandinga e um 
estrangeiro celebram um negócio estão obrigados ao seu 
cumprimento. 
 

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, prevista no 
artigo 798.º e seguintes do Código Civil, entre duas pessoas de duas etnias diferentes que 
vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e estrangeiro – em 
conformidade com o artigo 798 CC “o devedor que falta culposamente ao cumprimento da 
obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que causa ao credor”. 
 

Em caso de incumprimento entre um negócio celebrado entre 
um mandinga e uma pessoa de etnia diferente, que vivem na 
mesma tabanca mandinga, a questão deve ser decidida pelo 
chefe da tabanca onde o negócio foi celebrado ou pelos 
chefes de tabanca das etnias envolvidas, pelo Régulo ou 
pelos órgãos do Estado competentes.   
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade quando estão envolvidas duas pessoas de duas 
etnias diferentes que vivem na mesma tabanca. 

Em caso de incumprimento num negócio celebrado entre duas 
pessoas de etnia mandinga que não vivem na mesma 
tabanca, a questão deve ser decidida conjuntamente pelos 
dois chefes de tabanca ou pelos órgãos do Estado 
competentes.      
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade quando estão envolvidas duas pessoas de duas 
tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia. 
 

Em caso de incumprimento num negócio entre duas pessoas 
de etnias diferentes que não vivem na mesma tabanca 
mandinga, é apurado o lugar da celebração do negócio e são 
chamados os dois chefes da tabanca para tentarem mediar o 
problema. Caso a mediação não surta efeito, recorre-se às 
autoridades estatais. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade quando estão envolvidas duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes.   
 

Em caso de incumprimento num negócio celebrado entre um 
mandinga e um estrangeiro, o chefe da tabanca ou o Régulo 
actuam de forma a que o compromisso seja respeitado, sendo 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade se o negócio é celebrado com um estrangeiro. 
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que, em caso de insucesso, pode haver recurso às 
autoridades do Estado. 
 

 

Quando um conflito é provocado por um negócio que não foi 
cumprido, as atitudes a tomar pelo chefe da tabanca 
mandinga ou pelo Régulo são diferentes, consoante estejam 
envolvidos apenas mandingas ou pessoas de etnia mandinga 
e pessoas de outras etnias ou estrangeiros.    

Pretende-se saber se a tramitação e os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação são os mesmos 
quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma 
tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas 
pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e estrangeiro. 
 

Quando não foi cumprido um negócio concluído entre pessoas 
de etnias diferentes que vivem na mesma tabanca mandinga, 
o chefe da tabanca ouve o mandinga e o representante da 
etnia da outra pessoa antes de tomar uma decisão sobre a 
questão. 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia.   

A decisão tomada pelos chefes tradicionais mandinga para 
resolver um conflito provocado por um negócio não cumprido 
é sempre obrigatória, seja de que etnia ou tabanca forem os 
envolvidos no negócio. Em caso de discordância é possível 
recorrer aos tribunais do Estado.     

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada quando estão envolvidas duas 
pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas 
tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes e estrangeiro. 

 

2.1.3. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE 

O mandinga que ocupa uma propriedade, um terreno de 
cultivo ou uma casa que sabe que não é sua é obrigado a 
desocupá-la. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor – artigo 1033 e seguintes do Código do Processo Civil  
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que “compete 
ao Tribunal de Sector, em matéria civil (…): c) decidir dos pedidos de restituição de coisas 
móveis”; ii) no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: a) conhecer das questões relativas às pequenas 
propriedades rurais, com base nos usos e costumes locais não contrários à lei, e em que não 
seja parte o Estado”. 

O chefe da morança ou da tabanca, ou ainda, em última 
instância, o Régulodecidem as questões relacionadas com a 
ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo e de casas. 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor são os órgãos judiciais. 
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Aautoridade tradicional que resolve o litígiopode ser parente 
daqueles que estão em conflito por questões relacionadas 
com a desocupação de propriedades, de terrenos de cultivo e 
de casas, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio 
materno, filho de tio paterno ou filho de tio materno do 
proprietário ou do ocupante. 
 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional  
-artigo 122º CPC - Casos de impedimento do juiz: “1. Nenhum juiz pode exercer as suas 
funções, em jurisdição contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou 
como representante de outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse 
ser parte principal; b) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra 
pessoa, a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da 
linha colateral, ou quando alguma destas pessoas tenha na causa um interesse que lhe 
permita figurar nela como parte principal; c) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário ou perito ou quando haja que decidir questão sobre que tenha dado parecer ou 
se tenha pronunciado, ainda que oralmente; d) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário judicial a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral; e) Quando se trate de recurso, que não seja para o tribunal 
pleno, interposto em processo no qual tenha tido intervenção como juiz de outro tribunal, 
quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de outro modo posição sobre questões 
suscitadas no recurso; f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por algum seu 
parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se 
tenha pronunciado sobre a proferida por algum seu parente ou afim nessas condições; g) 
Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs acção civil para indemnização de 
danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em consequência de factos praticados no 
exercício das suas funções ou por causa delas, ou quando seja parte o cônjuge dessa 
pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, 
desde que a acção ou a acusação já tenha sido admitida; h) Quando haja deposto ou tenha 
que depor como testemunha (…)”. 
 

Aautoridade tradicional que resolve o litígio, após receber uma 
queixa relativa à ocupação de propriedades, de terrenos de 
cultivo e de casas, ouve as pessoas envolvidas na questão e 
manda o ocupante que invadiu o terreno ou a casa que não 
lhe pertence desocupar o imóvel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade - no Direito do Estado em vigor, em termos gerais, o artigo 1033 e seguintes do 
Código do Processo Civil.  
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 23º: “1. O processo inicia-se com a apresentação verbal da queixa ou através do 
requerimento em que o autor formula o pedido. 2. O requerimento pode ser efectuado por 
escrito ou verbalmente. 3. Tratando da apresentação verbal da queixa o tribunal lavra, 
imediatamente, auto do requerimento verbal”;  
- artigo 24º: “O requerimento inicial ou auto de redução a escrito daquele, contém 
obrigatoriamente: a) a identificação do autor e do réu; b) os factos que fundamental o pedido; 
c) formulação inequívoca do pedido; d) os meios de prova apresentados pelo autor, sendo as 
testemunhas até ao máximo de três, com a indicação de ser ou não o tribunal a proceder à 
sua notificação; e e) data, assinatura ou impressão digital do autor que não saiba ou não 



 

 

102 

 

 
 
 
 
 
 
 

possa assinar”. 
- nº 2 do artigo 33 que “compete ao Juiz Presidente fazer as perguntas que entenda 
necessárias para a boa decisão de causa e permitir que o autor e o réu solicitem os - nº 2 do 
artigo 37 que “a sentença é imediatamente proferida ou, nos casos de justificada 
complexidade, até sete dias após a deliberação, sendo o autor, o réu e os presentes 
imediatamente notificados do dia, hora e local”. 

As decisões daautoridade tradicional que resolve o 
litígiorelativas à desocupação de uma propriedade, de um 
terreno de cultivo ou de uma casa são orientações para as 
partes cuja obrigatoriedade depende da vontade dos 
envolvidos. 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade, isto é, se assume carácter vinculativo na comunidade. 

As pessoas envolvidas num conflito relacionado com a 
ocupação de uma propriedade, de um terreno de cultivo ou de 
uma casa são sujeitas a censura moral se não cumprirem a 
decisão que foi tomada relativamente à sua desocupação 
pelos mecanismos tradicionais de resolução de conflitos 
existentes na tabanca mandinga. 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, tendo em consideração as 
normas que podem ser referenciadas: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código 
Penal, em conformidade com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é 
susceptível de gerar responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida 
a ordem ou mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade 
competente, é punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos 
específicos, o artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o 
qual “quem falte ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 
3 anos”. 
 

As testemunhas (geralmente os anciãos da tabanca) 
constituem os meios de prova usados na resolução de 
conflitos relacionados com a ocupação de propriedades, de 
terrenos de cultivo e de casas. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade (nos termos do 
artigo 341 do Código Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos 
factos”). 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector   
(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são admissíveistodas 
asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são proibidas provas 
obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que atentem contra a 
dignidade e liberdade humana”; e ii) artigo 396 CPC – “a força probatória dos depoimentos 
das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos de natureza 
privada relativos à ocupação de propriedades, de terrenos de 
cultivo ou de casas podem normalmente ser parentes das 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade em concreto e 
existe algum tipo de impedimentos quanto à prova testemunhal. 
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partes do negócio, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio 
paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho de tio 
materno do proprietário ou do ocupante. 
 

- o Código do Processo Civil inclui, no número 1 do artigo 618, entre as inabilidades legais: 
“b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa”; “c) O sogro ou a sogra nas 
causas do genro ou da nora, e vice-versa”; e “d) O marido nas causas da mulher, e vice-
versa”. 
 

A pessoa a quem seja mandado desocupar uma propriedade, 
um terreno de cultivo ou uma casa pode solicitar ao Régulo 
que a situação volte a ser apreciada uma segunda vezpelos 
mecanismos tradicionais de resolução de conflitos da etnia 
mandinga. 
 
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de reivindicação de propriedade, é possível a quem foi condenado à 
desocupação pedir a reapreciação do caso e saber qual a instância a que é possível 
recorrer.  
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais – nº 1 do artigo 676 CPC 
“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
alçada do tribunal de que se recorre” 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 
 

Nas tabancas mandinga depende da vontade das partes 
envolvidas em conflitos relativos à ocupação de propriedades, 
de terrenos de cultivo ou de casas utilizar os tribunais do 
Estado para a resolução desses problemas. 
 

Pretende-se saber quais as situações nas quais é preferível para os membros da 
comunidade o recurso ao sistema formal ou estadual de justiça– nos termos do artigo 32 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos 
órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela 
Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”. 
 

 

2.1.4. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

MANDINGA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANDINGA 

A resolução de situações de ocupação de casas ou de 
terrenos pertencentes a uma pessoa de uma tabanca 
mandinga é sempre feita da mesma forma, normalmente 
através do chefe da tabanca, com a possibilidade de recurso 
aos órgãos competentes do Estado, seja o ocupante um 
mandinga, uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes e estrangeiro. 
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Antes dos interessados recorrerem aos órgãos competentes 
do Estado, as autoridades tradicionais tentam resolver os 
conflitos relativos à propriedade que ocorram nas tabancas 
mandinga, quer estejam envolvidos mandingas, pessoas de 
outras etnias ou estrangeiros. 
 

As decisões tomadas pelos tribunais do Estado, após a 
intervenção do chefe da tabanca, para resolver conflitos 
relativos à propriedade são obrigatórias, quer estejam 
envolvidos mandingas, pessoas de outras etnias ou 
estrangeiros.  
 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade (isto é, se assume carácter vinculativo) na comunidade quando estão envolvidas 
duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de 
duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e 
tabancas diferentes e estrangeiro. 
 

Se não forem cumpridas as decisões tomadas pelos tribunais 
do Estado para resolver um conflito relativo à propriedade, em 
que estejam envolvidos mandingas ou tabancas mandingas, 
aplicam as penas que estão previstas na lei do Estado. 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes e estrangeiro. 
 

 

2.1.5. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

Não há entidade tradicional da etnia mandinga que tente a 
reconciliação dos casais unidos pelo casamento civil do 
Estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
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O conselho dos anciãos da tabanca, juntamente com o 
conselho da família de cada uma das partes, tem a função de 
tentar a reconciliação do casal quando marido e mulher 
unidos por casamento ritual da etnia mandinga estão 
desavindos. 
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento ritual. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, dado que essa função é atribuída aos 
órgãos judiciais - o artigo 55 da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos quais compete julgar: “a) 
Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções de divórcio; c) Inventários 
requeridos na sequência de divórcios, bem como os procedimentos cautelares com aqueles 
relacionados; d) acções de declaração de inexistência ou de anulação do casamento; e) 
acções propostas com base nos artigos 1647 e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de 
alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

Não há entidade tradicional da etnia mandinga que tente a 
reconciliação dos casais em união de facto.  
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de união de facto. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, dado que essa função é atribuída aos 
órgãos judiciais - o artigo 55 da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos quais compete julgar: “a) 
Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções de divórcio; c) Inventários 
requeridos na sequência de divórcios, bem como os procedimentos cautelares com aqueles 
relacionados; d) acções de declaração de inexistência ou de anulação do casamento; e) 
acções propostas com base nos artigos 1647 e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de 
alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

O conselho de anciãos tenta a reconciliação através de 
encontros separados com a mulher e o marido desavindos, 
reunindo seguidamente com o chefe das respectivas famílias 
em caso de falhanço da primeira tentativa de reconciliação.  
 
Não é estabelecido um prazo para que os elementos do casal 
pensem e decidam sobre a separação. 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil. 
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As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 
 

A solução que é apresentada para a reconciliação do casal 
não é obrigatória. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão do órgão de mediação na comunidade 
quanto à separação dos cônjuges. 

A actuação da mulher e do homem em contradição com a 
solução que foi apresentada para a reconciliação do casal 
apenas gera uma censura moral.   
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão do órgão de recurso na comunidade 
quanto à separação dos cônjuges e quais as consequências do incumprimento da decisão, 
nomeadamente se é aplicado algum tipo de sanções. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, tendo em consideração as 
normas que podem ser referenciadas: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código 
Penal, em conformidade com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é 
susceptível de gerar responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida 
a ordem ou mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade 
competente, é punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos 
específicos, o artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o 
qual “quem falte ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 
3 anos”. 

Em caso de separação ou divórcio, o marido decide o destino 
dos bens em conformidade com as regras previstas no 
Alcorão. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão em caso de partilha de bens na 
sequência de uma separação - no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais 
– está em contradição com oartigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau em 
conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

A decisão sobre o que acontece às crianças órfãs e em 
situação económica difícil é tomada pelo chefe da tabanca. 
 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança órfã ou em 
situação de carência económica. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 

O chefe da tabanca decide as questões relacionadas com a 
adopção, após ter informado o Imame e os anciãos da 
situação. 

Pretende-se saber qual o procedimento seguido numa situação de adopção de crianças. 
- Artigo 1973º e seguintes do Código Civil: “1. O vínculo da adopção constitui-se por 
sentença judicial. 2. O processo será instruído com um inquérito, que deverá incidir, 
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 nomeadamente, sobre a personalidade e a saúde do adoptante e do adoptando, a 
idoneidade do adoptante para criar e educar o adoptando, a situação familiar e económica 
do adoptante e as razões determinantes do pedido de adopção”. 

 

2.1.6. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMÍLIARES QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

MANDINGA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANDINGA  

A tentativa de reconciliação de um casal unido por casamento 
ritual mandinga, em que a mulher e o marido não são os dois 
mandingas, é feita pelo chefe da tabanca em colaboração 
com os anciãos da tabanca. 
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de recurso 
na comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes e estrangeiro. 
 

A tentativa de reconciliação dos casais separados, que se 
uniram através do casamento civil do Estado, pode ser feita 
nas tabancas mandinga pelos familiares do casal e pelo 
conselho de anciãos da tabanca, mesmo quando só um dos 
cônjuges é mandinga. 
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de recurso 
na comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes e estrangeiro. 

A decisão tomada pelo conselho de anciãos sobre a 
reconciliação de um casal unido por casamento ritual 
mandinga não é considerada obrigatória, mas em caso de 
desrespeito o casal deixa de ser convidado para participar nas 
actividades públicas da tabanca em conformidade com a 
censura moral que esse comportamento desencadeia, mesmo 
quando só um dos cônjuges é mandinga. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico e as consequências da decisão da instância de 
recurso na comunidade em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à separação 
dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na 
mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, 
duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e estrangeiro. 

Em caso de divórcio ou separação de um casal unido pelo 
casamento ritual mandinga as questões de bens são 
decididas em conformidade com as regras do Alcorão, mesmo 
quando só um dos cônjuges é mandinga. 
 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão em caso de partilha de bens na 
sequência de uma separação em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à 
separação dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes 
que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e estrangeiro. 
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2.1.7. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS  

A decisão sobre a repartição dos bens do falecido é tomada 
pelos parentes do morto em conselho de família, com a 
colaboração de um conhecedor do Alcorão e com a possível 
presença do Imame. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus(da pessoa 
falecida). 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto: no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: b) decidir das questões sucessórias por morte de 
pessoa cujos laços familiares sejam constituídos exclusivamente com fundamento nos usos 
e costumes locais”. 
 

A decisão sobre a distribuição dos bens do falecido é tomada 
após a identificação dos bens do morto e do pagamento das 
dívidas não perdoadas.  
 
A decisão sobre a repartição de bens deve ser tomada no 
prazo de 130 dias relativamente aos homens e de 40 dias 
relativamente às mulheres. 
 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis as 
disposições sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código do 
Processo Civil 
- relativamente às dívidas o Código do Processo Civil prevê: i) no artigo 1354, que: “1. As 
dívidas, que sejam aprovadas pelos interessados maiores e por todos aqueles a quem 
compete a aprovação por parte dos menores ou equiparados, consideram-se judicialmente 
reconhecidas, devendo a sentença que julgue a partilha condenar no seu pagamento”; e ii) 
no artigo 1355, que: “se todos os interessados forem contrários à aprovação da dívida, o juiz 
conhecerá da sua existência quando a questão puder ser resolvida com segurança pelo 
exame dos documentos apresentados”. 
 

Nenhuma autoridade tradicional ou pessoa de fora da tabanca 
pode intervir em matérias sucessórias. 
 
 
 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de cujus 
(da pessoa falecida) e se existem pessoas ou entidades cuja decisão ou parecer é 
obrigatório. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, estando previsto no artigo 1382 
CPC que “o processo é concluso ao juiz para, no prazo de quarenta e oito horas, proferir 
sentença homologando a partilha constante do mapa e as operações de sorteio”. 
 

A decisão do conselho de família sobre a distribuição dos 
bens é obrigatória. 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
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2.1.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

MANDINGA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANDINGA  

Numa família mandinga, em que existem membros de outras 
etnias ou estrangeiros, a decisão sobre como são distribuídos 
os bens de um mandinga falecido é tomada pelos familiares 
com a ajuda de alguém conhecedor do Alcorão, com 
possibilidade de recurso aos tribunais do Estado em caso de 
desacordo.  
 
A resolução de questões sucessórias em famílias mandingas, 
que têm membros de outras etnias ou estrangeiros, pode 
implicar a convocação de um conselho familiar ou de uma 
reunião familiar. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (da pessoa 
falecida) numa família composta por pessoas de diferentes grupos étnicos 
- no Direito do Estado em vigor seria o tribunal 

São obrigatórias as decisões que sejam tomadas sobre 
questões sucessórias pelos familiares, em famílias mandingas 
que têm membros de outras etnias ou estrangeiros, com 
possibilidade de recurso aos tribunais do Estado em caso de 
desacordo.  
 
As decisões que são tomadas sobre questões sucessórias 
pelos tribunais em relação a famílias mandingas que têm 
membros de outras etnias ou estrangeiros são cumpridas por 
todos os envolvidos. 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida) 
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MANJACOS 
 

2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PRIVADA 

2.1.1. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOSENTRE MANJACOS  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

As pessoas envolvidas num negócio são obrigadas a cumprir 
aquilo a que se comprometeram.  
 
O cumprimento de um negócio que foi concluído pode ser 
normalmente exigido através do chefe da tabanca e do 
Régulo, com a intervenção rara do comité da tabanca, e por 
apelo ao Irã.     

Pretende-se saber quem consubstancia a instância de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade. 
O artigo 406 do Código Civil estipula, relativamente à eficácia dos contratos, que “o contrato 
deve ser pontualmente cumprido, e só pode modificar-se ou extinguir-se por mútuo 
consentimento dos contraentes ou nos casos admitidos na lei”.  
A matéria está regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em termos 
específicos, na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de 
Outubro). 
- no Direito do Estado em vigor o cumprimento de um negócio seria exigido através dos 
órgãos judiciais: 
– em conformidade com a Constituição da República da Guiné-Bissau: i) artigo 119º - “os 
Tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome 
do Povo”; e ii) nº 3 do artigo 120 – “compete ao Supremo Tribunal de Justiça e demais 
instituídos por lei exercer a função jurisdicional”; 
- no mesmo sentido o artigo 2ºda Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro) ao prever que “compete aos Tribunais Judiciais assegurar a defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os 
conflitos de interesses públicos e privados”. 
 

As pessoas com competência para resolver os conflitos 
contratuais podem ser parentes das partes no negócio, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno dos contratantes. 
 
 
 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional 
- Direito do Estado - artigo 122º do Código do Processo Civil (CPC) - Casos de impedimento 
do juiz: “1. Nenhum juiz pode exercer as suas funções, em jurisdição contenciosa ou 
voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra pessoa, ou 
quando nela tenha um interesse que lhe permitisse ser parte principal; b) Quando seja parte 
na causa, por si ou como representante de outra pessoa, a sua mulher ou algum seu parente 
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ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou quando alguma destas 
pessoas tenha na causa um interesse que lhe permita figurar nela como parte principal; c) 
Quando tenha intervindo na causa como mandatário ou perito ou quando haja que decidir 
questão sobre que tenha dado parecer ou se tenha pronunciado, ainda que oralmente;d) 
Quando tenha intervindo na causa como mandatário judicial a sua mulher ou algum seu 
parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral; e) Quando se trate de 
recurso, que não seja para o tribunal pleno, interposto em processo no qual tenha tido 
intervenção como juiz de outro tribunal, quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de 
outro modo posição sobre questões suscitadas no recurso; f) Quando se trate de recurso de 
decisão proferida por algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha 
colateral, ou de decisão que se tenha pronunciado sobre a proferida por algum seu parente 
ou afim nessas condições; g) Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs 
acção civil para indemnização de danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em 
consequência de factos praticados no exercício das suas funções ou por causa delas, ou 
quando seja parte o cônjuge dessa pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral, desde que a acção ou a acusação já tenha sido admitida; h) 
Quando haja deposto ou tenha que depor como testemunha (…)”. 
 

As pessoas com competência para resolver os conflitos 
contratuais podem tomar medidas para garantir o 
cumprimento do negócio, como a apreensão de bens 
materiais do devedor.  

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de imposição coerciva do pagamento da 
dívida. 
No Código Civil está previsto:  
- artigo 762: “o devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação a que está 
vinculado”; 
- artigo 827: “se a prestação consistir na entrega de coisa determinada, o credor tem a 
faculdade de requerer, em execução, que a coisa lhe seja feita judicialmente”; 
- artigo 828: “credor de prestação de facto fungível tem a faculdade de requerer, em 
execução, que o facto seja prestado por outrem à custa do devedor” 
- artigo 831: “dá-se a cessão de bens aos credores quando estes, ou alguns deles, são 
encarregados pelo devedor de liquidar o património deste, ou parte dele, e repartir entre si o 
respectivo produto, para satisfação dos seus créditos”. 
 

Os problemas relacionados com o não cumprimento de um 
negócio são resolvidos através de audição da versão de cada 
uma das partes, com a inquirição das testemunhas se as 
houver, de um julgamento, da tomada de decisão e da 
execução da decisão.  

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação existente no 
Direito do Estado. 
– matéria regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em termos específicos, 
na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). Na Lei 
Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que “compete ao 
Tribunal de Sector, em matéria civil (…): a) julgar os pedidos de pagamento de dívidas (…)”; 
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ii) no nº 2 do artigo 33 que “compete ao Juiz Presidente fazer as perguntas que entenda 
necessárias para a boa decisão de causa e permitir que o autor e o réu solicitem os 
esclarecimentos que pretendam, bem como os seus assessores; e iii) no nº 2 do artigo 37 
que “a sentença é imediatamente proferida ou, nos casos de justificada complexidade, até 
sete dias após a deliberação, sendo o autor, o réu e os presentes imediatamente notificados 
do dia, hora e local”. 
 

As decisões tomadas pelas pessoas com competência para 
resolver conflitos contratuais relativos ao incumprimento de 
um negócio são obrigatórias. 
 
 
 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de 
determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o valor da 
decisão da instância de resolução do litígio na comunidade (i.e. se a sua decisão é 
considerada vinculativa na tabanca).  
- no Direito do Estado em vigor as decisões judiciais são obrigatórias. Nesse sentido o artigo 
6.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro): “1. As decisões dos 
Tribunais Judiciais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e 
prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. 2. A lei de processo regula os termos 
da execução das decisões dos Tribunais Judiciais relativamente a qualquer autoridade e 
determina as sanções a aplicar aos responsáveis pela sua inexecução”. 
 

As pessoas envolvidas num negócio são castigadas, 
nomeadamente com repreensão social, ameaça verbal, 
tortura, apreensão de bens materiais do devedor e apelo ao 
Irã se não quiserem cumprir voluntariamente a decisão que foi 
tomada relativamente ao incumprimento de um negócio pelos 
mecanismos tradicionais de resolução de conflitos existentes 
na tabanca manjaca.  

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada. 
- no Direito do Estado em vigor ter-se-ia que recorrer à acção executiva– artigo 801 e 
seguintes do Código do Processo Civil.  
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
A Constituição da República da Guiné-Bissau proíbe expressamente a utilização da tortura 
no artigo 37, em conformidade com o qual: “1. A integridade moral e física dos cidadãos é 
inviolável” e “2.Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, 
desumanos e degradantes”. 
 

A pessoa acusada de não ter cumprido um negócio é Pretende-se saber se tradicionalmente os “suspeitos” de incumprimento de negócio são 
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obrigada a dizer a verdade sobre a situação. 
 

obrigados a dizer a verdade sobre a situação. 
- não há norma correspondente no Direito do Estado em vigor. 
 

As testemunhas e o apelo ao Irã constituem os meios de 
prova usados na resolução de conflitos de natureza privada 
relativos ao não cumprimento de negócios.  
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação são admitidos meios de prova (nos termos do artigo 341 do Código 
Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos factos”). 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são 
admissíveistodas asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são 
proibidas provas obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que 
atentem contra a dignidade e liberdade humana”; e ii) artigo 396 CPC- “a força probatória 
dos depoimentos das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 
 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos de natureza 
privada relativos ao não cumprimento de compromissos 
contratuais podem ser parentes das partes do negócio, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno dos contratantes. 
 
 

Pretende-se saber, na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação, quais são os impedimentos no que respeita à prova testemunhal. 
- artigo 618º CPC - Inabilidades legais: “1. São inábeis por motivo de ordem moral: a) Os que 
podem depor como partes; b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa; 
c) O sogro ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e vice-versa; d) O marido nas causas 
da mulher, e vice-versa; e) Os que, por seu estado ou profissão, estejam vinculados ao sigilo 
profissional, quanto aos factos abrangidos por este. 2. As inabilidades constantes das 
alíneas b) a d) do número anterior não são aplicáveis às causas em que se trate de verificar 
o nascimento ou o óbito dos filhos”). 
 

A pessoa a quem seja mandado cumprir os compromissos 
que assumiu num negócio pode solicitar que a situação volte 
a ser apreciada uma segunda vezpelos mecanismos 
tradicionais de resolução de conflitos da tabanca manjaca.  

Pretende-se saber se a parte condenada pode pedir a reapreciação do caso junto da 
entidade com poder de decisão ou de outra entidade. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais – nº 1 do artigo 676 CPC 
“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
alçada do tribunal de que se recorre” 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 
 

É possível recorrer aos órgãos do Estado para resolver Pretende-se saber quais as situações nas quais é preferível para os membros da 
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problemas relacionados com compromissos contratuais 
quando: i) não se concorda com as decisões do Régulo sobre 
o cumprimento de compromissos que foram assumidos; ii) 
uma parte entende que a decisão tradicional não obedece aos 
padrões da justiça; e iii) estão esgotadas as instâncias do 
poder tradicional. 

comunidade o recurso ao sistema formal ou estadual de justiça – nos termos do artigo 32 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos 
órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela 
Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”. 

 

2.1.2. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOSQUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É MANJACO OU 

NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANJACA  

Quando um manjaco e uma pessoa de etnia diferente, que 
vivem na mesma tabanca manjaca celebram um negócio 
estão obrigados ao seu cumprimento.  
 
Em caso de incumprimento, o conselho de anciões, o chefe 
da tabanca ou o Régulo obriga o devedor a cumprir, se 
necessário usando a força. 

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, prevista no 
artigo 798.º e seguintes do Código Civil, entre duas pessoas de duas etnias diferentes que 
vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e com um estrangeiro– em 
conformidade com o artigo 798 CC “o devedor que falta culposamente ao cumprimento da 
obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que causa ao credor”. 

Quando um conflito é provocado por um negócio que não foi 
cumprido, as atitudes a tomar pelo chefe da tabanca manjaco, 
ou pelo Régulo, ouvindo o conselho de anciãos, são sempre 
as mesmas, quer sejam pessoas de etnia manjaca, pessoas 
de outras etnias ou estrangeiros que estão envolvidos, 
bastando para tal que o negócio tenha sido celebrado em 
chão manjaco. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade quando estão envolvidas duas pessoas de duas 
etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes 
que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e com 
um estrangeiro. 

É obrigatória a decisão tomada pelo conselho de anciãos, 
pelo chefe da tabanca ou pelo Régulo para resolver um 
conflito provocado por um negócio não cumprido, quando 
estão envolvidos um manjaco e uma pessoa de outra etnia ou 
um estrangeiro que vivem numa tabanca manjaca ou 
tabancas diferentes. 
 
Nota:Determinante é o lugar onde foi celebrado o negócio.   

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada quando estão envolvidas duas 
pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas 
tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes e com um estrangeiro. 

Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelo conselho 
de anciãos, pelo chefe de tabanca e pelo Régulo para resolver 
um conflito provocado por um negócio não cumprido, as 
pessoas são castigadas, nomeadamente com repreensão 

No Direito do Estado em vigor ter-se-ia que recorrer à acção executiva – artigo 801 e 
seguintes do Código do Processo Civil.  
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
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social, ameaça verbal, tortura, apreensão de bens materiais 
do devedor e apelo ao Irã, se não quiserem cumprir 
voluntariamente a decisão que foi tomada relativamente ao 
incumprimento de um negócio pelos mecanismos tradicionais 
de resolução de conflitos existentes na tabanca manjaca. 

com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
A Constituição da República da Guiné-Bissau proíbe expressamente a utilização da tortura 
no artigo 37, em conformidade com o qual: “1. A integridade moral e física dos cidadãos é 
inviolável” e “2.Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, 
desumanos e degradantes”. 
 

 

2.1.3. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE 

O manjaco que ocupa uma propriedade, um terreno de cultivo 
ou uma casa que sabe que não é sua é obrigada a desocupá-
la. 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor – artigo 1033 e seguintes do Código do Processo Civil  
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que “compete 
ao Tribunal de Sector, em matéria civil (…): c) decidir dos pedidos de restituição de coisas 
móveis”; ii) no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: a) conhecer das questões relativas às pequenas 
propriedades rurais, com base nos usos e costumes locais não contrários à lei, e em que não 
seja parte o Estado”. 
 

Os chefes da tabanca, a título principal e em regra como 
primeira instância, os comités da tabanca e o Régulo decidem 
as questões relacionadas com a ocupação de propriedades, 
de terrenos de cultivo e de casas.  
 
Caso seja necessário seleccionar pessoas para auxiliar a 
resolver os problemas relacionados com a ocupação de 
propriedades, de terrenos de cultivo e de casas, estas são 
escolhidas em função do conhecimento da matéria e da 
experiência anterior na resolução de conflitos.  

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor são os órgãos judiciais 

As pessoas com competência para resolver os conflitos 
relacionados com a desocupação de propriedades, de 
terrenos de cultivo e de casas podem ser parentes daqueles 
que estão em conflito, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
-artigo 122º CPC - Casos de impedimento do juiz: 1. Nenhum juiz pode exercer as suas 
funções, em jurisdição contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou 
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paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho de tio 
materno do proprietário ou do ocupante.  
 

como representante de outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse 
ser parte principal; b) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra 
pessoa, a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da 
linha colateral, ou quando alguma destas pessoas tenha na causa um interesse que lhe 
permita figurar nela como parte principal; c) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário ou perito ou quando haja que decidir questão sobre que tenha dado parecer ou 
se tenha pronunciado, ainda que oralmente; d) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário judicial a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral; e) Quando se trate de recurso, que não seja para o tribunal 
pleno, interposto em processo no qual tenha tido intervenção como juiz de outro tribunal, 
quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de outro modo posição sobre questões 
suscitadas no recurso; f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por algum seu 
parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se 
tenha pronunciado sobre a proferida por algum seu parente ou afim nessas condições; g) 
Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs acção civil para indemnização de 
danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em consequência de factos praticados no 
exercício das suas funções ou por causa delas, ou quando seja parte o cônjuge dessa 
pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, 
desde que a acção ou a acusação já tenha sido admitida; h) Quando haja deposto ou tenha 
que depor como testemunha (…)”. 
 

Quando é necessário desocupar uma propriedade, um terreno 
de cultivo ou uma casa, a decisão é tomada depois de serem 
ouvidas as partes em litígio, com a possibilidade de serem 
consultados os velhos vizinhos familiares.  
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade.Em concreto, pretende-se saber se há algum afloramento do princípio do 
contraditório (no nº 1 do artigo 3 CPC está previsto que “o tribunal não pode resolver o 
conflito de interesses que a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma 
das partes e a outra seja devidamente chamada para deduzir a oposição”). 
- no Direito do Estado – em termos gerais no artigo 1033 e seguintes do Código do Processo 
Civil. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 2 do artigo 33 que “compete 
ao Juiz Presidente fazer as perguntas que entenda necessárias para a boa decisão de causa 
e permitir que o autor e o réu solicitem os esclarecimentos que pretendam, bem como os 
seus assessores; e ii) no nº 2 do artigo 37 que “a sentença é imediatamente proferida ou, 
nos casos de justificada complexidade, até sete dias após a deliberação, sendo o autor, o 
réu e os presentes imediatamente notificados do dia, hora e local”. 
 

As decisões relativas à desocupação de uma propriedade, de 
um terreno de cultivo ou de uma casa são obrigatórias. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade, isto é se assume carácter vinculativo na comunidade. 
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A resolução de um problema de ocupação de propriedades, 
de terrenos de cultivo e de casas pode ser feita com a 
utilização de persuasão, de coacção moral, de torturas ou 
apelo ao Irã.  
 
 
 
As pessoas envolvidas num conflito relacionado com a 
ocupação de uma propriedade, de um terreno de cultivo ou de 
uma casa podem sofrer reprovação social, censura moral, 
multas, torturas ou o castigo do Irã se não cumprirem a 
decisão que foi tomada relativamente à sua desocupação 
pelos mecanismos tradicionais de resolução de conflitos 
existentes na tabanca manjaca.  
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
A Constituição da República da Guiné-Bissau proíbe expressamente a utilização da tortura 
no artigo 37, em conformidade com o qual: “1. A integridade moral e física dos cidadãos é 
inviolável” e “2.Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis , 
desumanos e degradantes”. 
 

Quando é necessário desocupar uma propriedade, um terreno 
de cultivo ou uma casa a decisão é tomada depois de serem 
ouvidas as partes em conflito e as testemunhas existentes.  
 
As declarações das partes, as testemunhas e as práticas 
rituais constituem os meios de prova usados na resolução de 
conflitos relacionados com a ocupação de propriedades, de 
terrenos de cultivo e de casas. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são admissíveistodas 
asprovas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são proibidas provas 
obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que atentem contra a 
dignidade e liberdade humana”; e ii) artigo 396 CPC- “a força probatória dos depoimentos 
das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 
 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos relativos à 
ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo ou de casas 
podem ser parentes das partes do negócio, nomeadamente 
pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio 
paterno ou filho de tio materno dos proprietários e dos 
ocupantes. 
 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade, em concretose 
existe algum tipo de impedimentos quanto à prova testemunhal. 
- o Código do Processo Civil inclui, no número 1 do artigo 618, entre as inabilidades legais: 
“b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa”; “c) O sogro ou a sogra nas 
causas do genro ou da nora, e vice-versa”; e “d) O marido nas causas da mulher, e vice-
versa”. 

A pessoa a quem foi mandado desocupar uma propriedade, 
um terreno de cultivo ou uma casa pode solicitar que a 
situação volte a ser apreciada uma segunda vezpelos 
mecanismos tradicionais de resolução de conflitos da etnia 
manjaca.  
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de reivindicação de propriedade, é possível a quem foi condenado à 
desocupação pedir a reapreciação do caso e saber qual a instância a que é possível 
recorrer. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais - nº 1 do artigo 676 CPC 
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Nota:Em regra, a situação volta a ser apreciada pelo Régulo. 
 
 

“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
alçada do tribunal de que se recorre”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 
 

As pessoas da tabanca recorrem aos tribunais do Estado para 
resolver problemas relacionados com a ocupação de uma 
propriedade, de um terreno de cultivo ou de uma casa, nas 
situações mais graves depois de esgotadas todas as 
instâncias do poder tradicional, ou em situações de extrema 
gravidade que as entidades de poder tradicional não 
conseguem resolver. 

Pretende-se saber quais as situações nas quais é preferível para os membros da 
comunidade o recurso ao sistema formal ou estadual de justiça – nos termos do artigo 32 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos 
órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela 
Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”. 

 

2.1.4. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

MANJACO OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANJACA  

A resolução de situações de ocupação de casas ou de 
terrenos pertencentes a uma pessoa de uma tabanca manjaca 
é sempre feita da mesma forma, seja o ocupante um manjaco, 
uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro. 
 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade quando estão envolvidas duas pessoas 
de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas 
diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes e com um estrangeiro. 
 

Os litígios relativos à propriedade nas tabancas manjacas são 
resolvidos pelos conselhos de anciãos ou pelo Régulo, quer 
se trate de manjacos, de pessoas de outras etnias ou de 
estrangeiros.    

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes e com um estrangeiro. 
 

As decisões tomadas pelos conselhos de anciãos, pelos 
chefes de tabanca e pelo Régulo para resolver um litígio 
relativo à propriedade são obrigatórias, quando estão 
envolvidos um manjaco e uma pessoa de outra etnia ou um 
estrangeiro que vivem numa tabanca manjaca.  
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade (isto é, se assume carácter vinculativo) na comunidade quando estão envolvidas 
duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de 
duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e 
tabancas diferentes e com um estrangeiro. 
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Se não forem respeitadas as decisões tomadas pelos 
conselhos de anciãos e pelos chefes de tabanca para resolver 
um litígio relativo à propriedade, quando estão envolvidos um 
manjaco e uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro que 
vivem numa tabanca manjaca, o infractor é obrigado a restituir 
o bem ou forçado a indemnizar os prejuízos causados.   

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes e com um estrangeiro. 
 

 

2.1.5. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

Quando marido e mulher unidos por casamento civil do 
Estado, por casamento ritual da etnia manjaca e em união de 
facto, estão desavindos, a sua reconciliação é uma tarefa, em 
primeiro lugar, dos familiares das partes, seguindo-se o chefe 
da tabanca ou comité da tabancae o Régulo.  
 
A tentativa de reconciliação do casal pode ser feita por 
pessoas de fora da tabanca. 
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil, ritual ou união 
de facto. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

O conselho da família conversa com a mulher e o marido e 
aconselha-os a reconciliarem-se.  
 
 
Em algumas situações pode ser estabelecido um prazo para 
que os elementos do casal pensem e decidam sobre a 
desavença. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no nº 1 do artigo 1421 CPC está previsto, 
relativamente à separação por mútuo consentimento, que “se ambos os cônjuges 
comparecerem à conferência, o juiz exortá-los-á a desistirem do seu propósito, chamando-
lhes a atenção para os efeitos nocivos da separação no que respeita ao futuro dos filhos”.  
 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
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- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 
 

As pessoas que têm a função de reconciliar o casal fazem 
todos os esforços possíveis para que o matrimónio se 
mantenha.  
 
 
 

Pretende-se saber quais os possíveis sentidos de decisão do órgão de mediação em caso 
de separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil - – no nº 1 do artigo 1421 CPC está previsto, 
relativamente à separação por mútuo consentimento, que “se ambos os cônjuges 
comparecerem à conferência, o juiz exortá-los-á a desistirem do seu propósito, chamando-
lhes a atenção para os efeitos nocivos da separação no que respeita ao futuro dos filhos”. 
 

A solução que é apresentada pelas pessoas que têm a função 
de reconciliar o casal não é obrigatória, mas a sua não 
aceitação é objecto de reprovação social ou censura moral. 
 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão do órgão de recurso na comunidade 
quanto à separação dos cônjuges e quais as consequências do incumprimento da decisão, 
nomeadamente se é aplicado algum tipo de sanções. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
 

Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação quem decide é o conselho de família, 
em seguida os anciãos e finalmente o Régulo, sendo a sua 
decisão obrigatória. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a tutela dos filhos na 
sequência de uma separação. 
- no Direito do Estado em vigor seriam órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de separação ou divórcio de 
casados apenas segundo os usos e costumes locais e de indemnizações devidas por tais 
factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio decretados de acordo com a alínea 
anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

A decisão sobre o que acontece às crianças em situação 
económica difícil é tomada pelos pais e, excepcionalmente, 
pelos avós. 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança em situação 
de carência económica. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
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independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de separação ou divórcio de 
casados apenas segundo os usos e costumes locais e de indemnizações devidas por tais 
factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio decretados de acordo com a alínea 
anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

 

2.1.6. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMÍLIARES QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

MANJACA OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANJACA  

A tentativa de reconciliação de um casal unido por casamento 

civil ou ritual manjaco, sejam a mulher e o marido manjacos, 

de outras etnias ou estrangeiros, é levada a cabo 

essencialmente na família, embora possa ser levada a cabo 

por pessoas que não pertencem a essas famílias. 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de recurso 
na comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil ou casamento 
ritual manjaco quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem 
na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma 
etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e com um estrangeiro. 

As sugestões que são feitas pelos familiares sobre a 
reconciliação de um casal unido por casamento ritual 
manjaco, sejam a mulher e o marido manjacos, de outras 
etnias ou estrangeiros, não são obrigatórias.  

Pretende-se saber qual o valor jurídico e as consequências da decisão da instância de 
recurso na comunidade em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à separação 
dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na 
mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, 
duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e com um estrangeiro. 
 

Na separação de um casal unido por casamento ritual 
manjaco, sejam a mulher e o marido manjacos, de outras 
etnias ou estrangeiros, as questões relacionadas com os bens 
do casal são apreciadas pelos membros das respectivas 
famílias.  

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão em caso de partilha de bens na 
sequência de uma separação em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à 
separação dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes 
que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e com um estrangeiro. 
 

Na separação de um casal unido por casamento ritual 
manjaco, sejam a mulher e o marido manjacos, de outras 
etnias ou estrangeiros, as questões relacionadas com o 
destino dos filhos são apreciadas pelos membros das 
respectivas famílias. 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a tutela dos filhos na 
sequência de uma separação em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à 
separação dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes 
que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e com um estrangeiro. 
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2.1.7. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS  

A decisão sobre a repartição dos bens do falecido é familiar.  
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus(da pessoa 
falecida). 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto: no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: b) decidir das questões sucessórias por morte de 
pessoa cujos laços familiares sejam constituídos exclusivamente com fundamento nos usos 
e costumes locais”. 
 

As decisões sobre o destino dos bens do falecido são 
tomadas após o inventário da relação de bens e da reunião do 
conselho de família, sendo que essas decisões vão sendo 
tomadas ao longo dos tempos e na medida das necessidades 
de cada uma, já que a herança permanece, em regra, indivisa. 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis as 
disposições sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código do 
Processo Civil - no nº 1 do artigo 1326 CPC está previsto que “aquele que pretenda pôr 
termo à comunhão hereditária requererá que se proceda a inventário, juntando logo 
documento comprovativo do óbito do autor da herança e indicando quem deve, nos termos 
da lei civil, servir de cabeça-de-casal”. 
 

O conselho de família pode fazer apelo ao Irã quando não foi 
possível chegar a uma decisão sobre o destino dos bens do 
falecido.   
 
 
 

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de cujus 
(da pessoa falecida) e se existem pessoas ou entidades cuja decisão ou parecer é 
obrigatório. 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado, sendo assimiláveis as disposições sobre 
inventário e partilha previstas no artigo 1326.º e seguintes do Código do Processo Civil – no 
artigo 1382 CPC está previsto que “o processo é concluso ao juiz para, no prazo de quarenta 
e oito horas, proferir sentença homologando a partilha constante do mapa e as operações de 
sorteio”. 
 

As decisões tomadas em matéria sucessória são obrigatórias, 
sendo o seu cumprimento reforçado por possível apelo ao Irã. 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de 
cujus(da pessoa falecida). 
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2.1.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É 

MANJACO OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA MANJACA 

Numa família manjaca, em que existem membros de outras 
etnias ou estrangeiros, a decisão sobre como são distribuídos 
os bens de um mandinga falecido é tomada pelos membros 
da família. 
 
Numa família manjaca, em que existem membros de outras 
etnias ou estrangeiros, pode ser reunido um conselho familiar, 
com membros da família da mulher e da família do marido, 
para auxiliar a resolver as questões relacionadas com os bens 
de um manjaco falecido. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (da 
pessoa falecida) numa família composta por pessoas de diferentes grupos étnicos 
- no Direito do Estado em vigor seria o tribunal 

São obrigatórias as decisões familiares que são tomadas 
sobre questões sucessórias em famílias manjacas em que 
existem membros de outras etnias ou estrangeiros.  
 
Nas famílias manjacas, que têm membros de outras etnias ou 
estrangeiros, quando haja discordância sobre as decisões 
familiares que foram tomadas em questões sucessórias é 
possível recorrer ao Régulo e, em última instância, ao Irã.    
 
As decisões do Irã sobre questões sucessórias em famílias 
manjacas em que existem membros de outras etnias ou 
estrangeiros são obrigatórias, definitivas e inapeláveis. 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do 
de cujus(da pessoa falecida)numa família composta por pessoas de diferentes 
grupos étnicos 
- no Direito do Estado em vigor seria o tribunal 
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PAPEIS 
 

2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PRIVADA  

2.1.1. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOS ENTRE PAPÉIS  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Não é possível uma pessoa de uma tabanca papel ser 
castigada por ter tido a intenção de prejudicar outra pessoa, 
se esse comportamento não for um crime nem estiver 
relacionado com problemas relativos com o cumprimento de 
um negócio.   

Pretende-se saber se é conhecida a responsabilidade por facto ilícito extracontratual – no 
Direito do Estado em vigor encontra-se prevista no artigo 483.º Código Civil (CC) - em 
conformidade com o qual “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito 
de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado 
a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”. 
 

O cumprimento de um negócio que foi concluído pode ser 
exigido, em função da vontade do interessado,pelo chefe da 
tabanca, pelo Régulo, pelo comité de tabanca ou pelos 
Tribunais do Estado. 
 
 
Nos casos mais simples é normalmente o chefe da tabanca 
que impõe o cumprimento dos compromissos assumidos num 
contrato.   
 
 
Quando há necessidade, podem ser escolhidas pessoas com 
competência reconhecida para resolver os problemas do não 
cumprimento dos compromissos que foram assumidos através 
de um contrato. 

Pretende-se saber quem consubstancia a instância de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade. 
A matéria está regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em termos 
específicos, na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de 
Outubro). Nos termos do artigo 32 da Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o 
cidadão tem o direito de recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os 
seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada 
por insuficiência de meios económicos”. 
- no Direito do Estado em vigor o cumprimento de um negócio seria exigido através dos 
órgãos judiciais: 
– em conformidade com a Constituição da República da Guiné-Bissau: i) artigo 119º - “os 
Tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome 
do Povo”; e ii) nº 3 do artigo 120 – “compete ao Supremo Tribunal de Justiça e demais 
instituídos por lei exercer a função jurisdicional”; 
- no mesmo sentido o artigo 2ºda Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de 
Novembro) ao prever que “compete aos Tribunais Judiciais assegurar a defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os 
conflitos de interesses públicos e privados”. 

As pessoas envolvidas num negócio são obrigadas a cumprir 
aquilo a que se comprometeram. 

No Código Civil está previsto, no artigo 762, que “o devedor cumpre a obrigação quando 
realiza a prestação a que está vinculado”. 
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As pessoas com competência para resolver os conflitos 
contratuais podem ser parentes das partes no negócio, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno dos contratantes. 
 
 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
- Direito do Estado em vigor - artigo 122º do Código do Processo Civil (CPC) - Casos de 
impedimento do juiz: “1. Nenhum juiz pode exercer as suas funções, em jurisdição 
contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de 
outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse ser parte principal; b) 
Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra pessoa, a sua mulher ou 
algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou quando 
alguma destas pessoas tenha na causa um interesse que lhe permita figurar nela como parte 
principal; c) Quando tenha intervindo na causa como mandatário ou perito ou quando haja 
que decidir questão sobre que tenha dado parecer ou se tenha pronunciado, ainda que 
oralmente;d) Quando tenha intervindo na causa como mandatário judicial a sua mulher ou 
algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral; e) Quando 
se trate de recurso, que não seja para o tribunal pleno, interposto em processo no qual tenha 
tido intervenção como juiz de outro tribunal, quer proferindo a decisão recorrida, quer 
tomando de outro modo posição sobre questões suscitadas no recurso; f) Quando se trate 
de recurso de decisão proferida por algum seu parente ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se tenha pronunciado sobre a proferida 
por algum seu parente ou afim nessas condições; g) Quando seja parte na causa pessoa 
que contra ele propôs acção civil para indemnização de danos, ou que contra ele deduziu 
acusação penal, em consequência de factos praticados no exercício das suas funções ou 
por causa delas, ou quando seja parte o cônjuge dessa pessoa ou um parente dela ou afim, 
em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, desde que a acção ou a acusação já 
tenha sido admitida; h) Quando haja deposto ou tenha que depor como testemunha (…)”. 
  

Os problemas relacionados com o não cumprimento de um 
negócio são resolvidos através de audição das partes, de um 
julgamento e da execução da decisão.  
 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação existente no 
Direito do Estado– matéria regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em 
termos específicos, na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de 
Outubro). Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que 
“compete ao Tribunal de Sector, em matéria civil (…): a) julgar os pedidos de pagamento de 
dívidas (…)”; ii) no nº 2 do artigo 33 que “compete ao Juiz Presidente fazer as perguntas que 
entenda necessárias para a boa decisão de causa e permitir que o autor e o réu solicitem os 
esclarecimentos que pretendam, bem como os seus assessores; e iii) no nº 2 do artigo 37 
que “a sentença é imediatamente proferida ou, nos casos de justificada complexidade, até 
sete dias após a deliberação, sendo o autor, o réu e os presentes imediatamente notificados 
do dia, hora e local”. 
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As decisões relativas ao incumprimento de um negócio são 
obrigatórias e são normalmente aceites quando as partes 
ficam satisfeitas com o resultado final.   
 
 

Pretende-se saber quais os poderes da entidade competente na forma tradicional de 
resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao pagamento de 
determinada quantia ou execução de determinada prestação, em concreto, qual o valor da 
decisão da instância de resolução do litígio na comunidade (i.e. se a sua decisão é 
considerada vinculativa na tabanca).  
- no Direito do Estado em vigor as decisões judiciais são obrigatórias. Nesse sentido o artigo 
6.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro): “1. As decisões dos 
Tribunais Judiciais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e 
prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. 2. A lei de processo regula os termos 
da execução das decisões dos Tribunais Judiciais relativamente a qualquer autoridade e 
determina as sanções a aplicar aos responsáveis pela sua inexecução”.  
 

As pessoas envolvidas num negócio não sofrem qualquer 
castigo se não cumprirem a decisão que foi tomada 
relativamente ao incumprimento de um negócio pelos 
mecanismos tradicionais de resolução de conflitos existentes 
na tabanca papel. 
 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada. 
- no Direito do Estado em vigor ter-se-ia que recorrer à acção executiva - artigo 801 e 
seguintes do Código do Processo Civil 
- em termos específicos, o artigo 65 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector prevê que: “1. 
As decisões proferidas pelos Tribunais de Sector tornam-se exequíveis e impõem-se a todas 
as entidades públicas e privadas, com o trânsito em julgado. 2. A execução das decisões 
transitadas é assegurada pelo tribunal com a coadjuvação das autoridades policiais, a 
requerimento das partes”. 
 

A pessoa acusada de não ter cumprido um negócio é 
obrigada a dizer a verdade sobre a situação.  
 

Pretende-se saber se tradicionalmente os “suspeitos” de incumprimento de negócio são 
obrigados a dizer a verdade sobre a situação. 
- não há norma correspondente no Direito do Estado em vigor. 
 

As testemunhas constituem o meio de prova usado na 
resolução de conflitos relativos ao não cumprimento de 
negócios.   
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação são admitidos meios de prova (nos termos do artigo 341 do Código 
Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos factos”) 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são 
admissíveis todas as provas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são 
proibidas provas obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que 
atentem contra a dignidade e liberdade humana”; e ii) artigo 396 CPC- “a força probatória 
dos depoimentos das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 
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As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos relativos ao 
não cumprimento de compromissos contratuais podem ser 
parentes das partes do negócio, nomeadamente pai, filho, 
avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho 
de tio materno dos contratantes. 
 

Pretende-se saber, na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção 
declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação, quais são os impedimentos no que respeita à prova testemunhal. 
- no Direito do Estado em vigor - artigo 618º CPC - Inabilidades legais: “1. São inábeis por 
motivo de ordem moral: a) Os que podem depor como partes; b) Os ascendentes nas causas 
dos descendentes, e vice-versa; c) O sogro ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e 
vice-versa; d) O marido nas causas da mulher, e vice-versa; e) Os que, por seu estado ou 
profissão, estejam vinculados ao sigilo profissional, quanto aos factos abrangidos por este. 2. 
As inabilidades constantes das alíneas b) a d) do número anterior não são aplicáveis às 
causas em que se trate de verificar o nascimento ou o óbito dos filhos”). 
 

A pessoa a quem seja mandado cumprir os compromissos 
que assumiu num negócio pode normalmente solicitar que a 
situação volte a ser apreciada uma segunda vezpelos 
mecanismos tradicionais de resolução de conflitos existentes 
na tabanca papel. 

Pretende-se saber se a parte condenada pode pedir a reapreciação do caso junto da 
entidade com poder de decisão ou de outra entidade. 
- o direito ao recurso da decisão jurisdicional é sempre assegurado no Direito do Estado em 
vigor, salvaguardadas as questões relativas à alçada dos tribunais – nº 1 do artigo 676 CPC 
“as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e nº 1 do artigo 678 
CPC “só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à 
alçada do tribunal de que se recorre” 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 40 que “em matéria civil é 
sempre admissível recursos das seguintes decisões: a) sentença; b) despacho de 
indeferimento liminar previsto no artigo 25º; c) despacho que ponha termo ao processo antes 
de proferida a sentença”. 
 

 

2.1.2. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS A NEGÓCIOS QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É PAPEL OU 

NÁO VIVE NA MESMA TABANCA PAPEL  

Quando um papel e uma pessoa de etnia diferente, que vivem 
na mesma tabanca papel ou em tabancas diferentes, duas 
pessoas da etnia papel ou um papel e um estrangeiro, 
celebram um negócio estão obrigados ao seu cumprimento.  

Pretende-se saber se é conhecida ou aplicada a responsabilidade contratual, prevista no 
artigo 798.º e seguintes do Código Civil, entre duas pessoas de duas etnias diferentes que 
vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à 
mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e um estrangeiro –em 
conformidade com o artigo 798 CC “o devedor que falta culposamente ao cumprimento da 
obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que causa ao credor”.  
 

Em caso de incumprimentode um negócio, o problema pode 
ser resolvido pelo chefe da tabanca, pelo Régulo ou pela 
autoridade do Estado, quando uma das partes não é papel.     

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de 
determinada prestação na comunidade quando estão envolvidas duas pessoas de duas 
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etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes 
que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e um 
estrangeiro. 
 

Quando um conflito é provocado por um negócio que não foi 
cumprido, as atitudes a tomar pelo chefe da tabanca papel ou 
pelo Régulo são normalmente as mesmas, quer sejam 
pessoas de etnia papel ou pessoas de outras etnias de 
nacionalidade guineense que estão envolvidas.  

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia e duas pessoas de 
duas etnias e tabancas diferentes. 
 

Quando um conflito é provocado por um negócio que não foi 
cumprido, o chefe da tabanca papel ou o Régulo podem 
decidir não apreciar, em certos casos, a questão se estiverem 
estrangeiros envolvidos.    
 
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de condenação ao 
pagamento de determinada quantia ou execução de determinada prestação quando está 
envolvido um estrangeiro. 
 

A decisão tomada pelo chefe da tabanca ou pelo Régulo para 
resolver um conflito provocado por um negócio não cumprido 
não é normalmente considerada obrigatória, quando estão 
envolvidos um papel e um estrangeiro que vivem numa 
tabanca papel.  
 
Nota: Normalmente as pessoas cumprem, embora 
excepcionalmente possam recusar a decisão tomada. 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada quando estão envolvidas duas 
pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca ou um estrangeiro. 

É obrigatória a decisão tomada pelo chefe da tabanca ou pelo 
Régulo para resolver um conflito provocado por um negócio 
não cumprido, quando estão envolvidos papeis que não vivem 
na mesma tabanca.  

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada quando estão envolvidas duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia.   
 

A decisão tomada pelo chefe da tabanca ou pelo Régulo para 
resolver um conflito provocado por um negócio não cumprido 
não é normalmente considerada obrigatória, quando estão 
envolvidos um papel e um estrangeiro que vivem numa 
tabanca papel. 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de condenação ao pagamento de determinada quantia ou execução de determinada 
prestação, em concreto, qual a sanção normalmente aplicada quando está envolvido um 
estrangeiro. 
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2.1.3. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE 

O papel que ocupa uma propriedade, um terreno de cultivo ou 
uma casa que sabe que não é sua é obrigada a desocupá-la. 
 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor – artigo 1033 e seguintes do Código do Processo Civil 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que “compete 
ao Tribunal de Sector, em matéria civil (…): c) decidir dos pedidos de restituição de coisas 
móveis”; ii) no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: a) conhecer das questões relativas às pequenas 
propriedades rurais, com base nos usos e costumes locais não contrários à lei, e em que não 
seja parte o Estado”. 
 

A desocupação de uma propriedade, de um terreno de cultivo 
ou de uma casa que foi ocupada por quem não é o seu 
proprietário é normalmente ordenada pelo chefe da tabanca 
ou pelo Régulo, também podendo ser pelo comité de tabanca 
ou ainda pelos Tribunais do Estado (em função da vontade do 
interessado). 
 
Quando há necessidade, podem ser escolhidas pessoas com 
competência reconhecida para resolver os problemas 
relacionados com a desocupação de propriedades, de 
terrenos de cultivo ou de casas. 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor são os órgãos judiciais - nos termos do artigo 32 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos 
órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela 
Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”. 

As pessoas com competência para resolver os conflitos 
relacionados com a desocupação de propriedades, de 
terrenos de cultivo e de casas podem ser parentes daqueles 
que estão em conflito, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio 
paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho de tio 
materno do proprietário ou do ocupante. 
 

Pretende-se saber se existem alguns tipos de impedimentos ao exercício da função 
jurisdicional. 
-artigo 122º CPC - Casos de impedimento do juiz: 1. Nenhum juiz pode exercer as suas 
funções, em jurisdição contenciosa ou voluntária: a) Quando seja parte na causa, por si ou 
como representante de outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse 
ser parte principal; b) Quando seja parte na causa, por si ou como representante de outra 
pessoa, a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da 
linha colateral, ou quando alguma destas pessoas tenha na causa um interesse que lhe 
permita figurar nela como parte principal; c) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário ou perito ou quando haja que decidir questão sobre que tenha dado parecer ou 
se tenha pronunciado, ainda que oralmente; d) Quando tenha intervindo na causa como 
mandatário judicial a sua mulher ou algum seu parente ou afim, em linha recta ou no 
segundo grau da linha colateral; e) Quando se trate de recurso, que não seja para o tribunal 
pleno, interposto em processo no qual tenha tido intervenção como juiz de outro tribunal, 
quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de outro modo posição sobre questões 
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suscitadas no recurso; f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por algum seu 
parente ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, ou de decisão que se 
tenha pronunciado sobre a proferida por algum seu parente ou afim nessas condições; g) 
Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs acção civil para indemnização de 
danos, ou que contra ele deduziu acusação penal, em consequência de factos praticados no 
exercício das suas funções ou por causa delas, ou quando seja parte o cônjuge dessa 
pessoa ou um parente dela ou afim, em linha recta ou no segundo grau da linha colateral, 
desde que a acção ou a acusação já tenha sido admitida; h) Quando haja deposto ou tenha 
que depor como testemunha (…)”. 
 

A resolução de um conflito relacionado com propriedades, 
terrenos de cultivo ou casas pode ser feito: i) com a audição 
das partes em conflito, convocadas para o efeito e possível 
inquirição de testemunhas, seguida de uma tomada de 
decisão; ou ii) com convocação das partes para a sua audição 
e realização de um inquérito.   
 

Pretende-se saber qual a tramitação e quais os poderes da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
propriedade. 
– matéria regulada, em termos gerais, no Código do Processo Civil e, em termos específicos, 
na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). Na Lei 
Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 1 do artigo 12 que “compete ao 
Tribunal de Sector, em matéria civil (…): a) julgar os pedidos de pagamento de dívidas (…)”; 
ii) no nº 2 do artigo 33 que “compete ao Juiz Presidente fazer as perguntas que entenda 
necessárias para a boa decisão de causa e permitir que o autor e o réu solicitem os 
esclarecimentos que pretendam, bem como os seus assessores; e iii) no nº 2 do artigo 37 
que “a sentença é imediatamente proferida ou, nos casos de justificada complexidade, até 
sete dias após a deliberação, sendo o autor, o réu e os presentes imediatamente notificados 
do dia, hora e local”. 
 

O dono da propriedade, do terreno de cultivo ou da casa e o 
ocupante da propriedade são sempre ouvidos antes de ser 
tomada uma decisão sobre a matéria.  
 
 

Pretende-se saber se as partes são ouvidas pela entidade competente na forma tradicional 
de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade. 
Em concreto, pretende-se saber se há algum afloramento do princípio do contraditório(no nº 
1 do artigo 3 CPC está previsto que “o tribunal não pode resolver o conflito de interesses que 
a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes e a outra seja 
devidamente chamada para deduzir a oposição”). 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 2 do artigo 33 que “compete 
ao Juiz Presidente fazer as perguntas que entenda necessárias para a boa decisão de causa 
e permitir que o autor e o réu solicitem os esclarecimentos que pretendam, bem como os 
seus assessores; e ii) no nº 2 do artigo 37 que “a sentença é imediatamente proferida ou, 
nos casos de justificada complexidade, até sete dias após a deliberação, sendo o autor, o 
réu e os presentes imediatamente notificados do dia, hora e local”. 
 

As decisões relativas à desocupação de uma propriedade, de 
um terreno de cultivo ou de uma casa são obrigatórias e são 

Pretende-se saber qual o valor jurídico da decisão da entidade competente na forma 
tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de 
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normalmente aceites quando as partes ficam satisfeitas com o 
resultado final.  

propriedade, isto é se assume carácter vinculativo na comunidade. 

As pessoas envolvidas num conflito relacionado com a 
ocupação de uma propriedade, de um terreno de cultivo ou de 
uma casa não sofrem qualquer castigo se não cumprirem a 
decisão que foi tomada relativamente à sua desocupação 
pelos mecanismos tradicionais de resolução de conflitos 
existentes na tabanca papel. 
 

Pretende-se saber quais as consequências do incumprimento da decisão da entidade 
competente na forma tradicional de resolução do litígio correspondente à acção declarativa 
de reivindicação de propriedade e que tipo de sanções são aplicadas. 
- não existe uma norma correspondente no Direito do Estado, embora possa ser 
referenciado: i) em termos gerais, o nº 1 do artigo 239 do Código Penal, em conformidade 
com o qual “quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de gerar 
responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa”; e ii) em termos específicos, o 
artigo 70 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector em conformidade com o qual “quem falte 
ao respeito aos membros do tribunal será punido com a pena de prisão até 3 anos”. 
 

As testemunhas constituem o meio de prova usado na 
resolução de conflitos relacionados com a ocupação de 
propriedades, de terrenos de cultivo e de casas. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade (nos termos do 
artigo 341 do Código Civil “as provas têm por função a demonstração da realidade dos 
factos”). 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 63º da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector(Irregularidade dos meios de provas): “1. Perante o Tribunal de Sector, são 
admissíveis todas as provas que a lei não exclua expressamente. 2. Nomeadamente, são 
proibidas provas obtidas com ofensa da integridade física ou moral das pessoas ou que 
atentem contra a dignidade e liberdade humana”; e ii) artigo 396 CPC- “a força probatória 
dos depoimentos das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal”. 
 

As testemunhas ouvidas na resolução de conflitos relativos à 
ocupação de propriedades, de terrenos de cultivo ou de casas 
podem ser parentes das partes do negócio, nomeadamente 
pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio 
paterno ou filho de tio materno dos proprietários e dos 
ocupantes. 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis na forma tradicional de resolução do 
litígio correspondente à acção declarativa de reivindicação de propriedade, em concretose 
existe algum tipo de impedimentos quanto à prova testemunhal. 
 
- o Código do Processo Civil inclui, no número 1 do artigo 618, entre as inabilidades legais: 
“b) Os ascendentes nas causas dos descendentes, e vice-versa”; “c) O sogro ou a sogra nas 
causas do genro ou da nora, e vice-versa”; e “d) O marido nas causas da mulher, e vice-
versa”. 

As situações de ocupação de propriedades, de terrenos de 
cultivo e de casas podem ser resolvidas pela utilização dos 
tribunais do Estado sem recurso aos mecanismos tradicionais 
de resolução de conflitos da etnia papel. 

Pretende-se saber se havendo um litígio relativo à reivindicação de propriedade, é possível 
recorrer aos Tribunais do Estado - nos termos do artigo 32 da Constituição da República da 
Guiné-Bissau “todo o cidadão tem o direito de recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os 
actos que violem os seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a 
justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos”. 
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2.1.4. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE QUANDO UMA DAS PESSOA S NÃO É PAPEL 

OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA PAPEL  

A resolução de situações de ocupação de casas ou de 
terrenos pertencentes a uma pessoa de uma tabanca papel é 
normalmente feita da mesma forma, seja o ocupante um 
papel, uma pessoa de outra etnia ou um estrangeiro. 
 

Pretende-se saber se existe uma forma tradicional de resolução do litígio correspondente à 
acção declarativa de reivindicação de propriedade quando estão envolvidas duas pessoas 
de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas 
diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes e um estrangeiro. 
 

Os litígios relativos à propriedade nas tabancas papel são 
normalmente resolvidos pelos chefes de tabanca e pelo 
Régulo, quer se trate de papeis, de pessoas de outras etnias 
ou de estrangeiros, com possibilidade de recurso à autoridade 
do Estado.   
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de resolução do litígio na comunidade 
correspondente à acção declarativa de reivindicação da propriedade quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes e um estrangeiro. 

 

2.1.5. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

Quando marido e mulher unidos por casamento civil do 
Estado estão desavindos, o problema pode ser resolvido com 
a intervenção das respectivas famílias ou através dos 
tribunais do Estado, na medida em que essa relação 
matrimonial não é reconhecida pela etnia papel. 
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

Quando marido e mulher, unidos por casamento ritual da etnia 
papel, estão desavindos a sua reconciliação é, antes de mais, 
uma tarefa atribuída às respectivas famílias, quer estas 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento ritual. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
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estejam dentro ou forada tabanca.  
 
Pode ser utilizada a mediação do conselho de anciãos quando 
a reconciliação de marido e mulher unidos por casamento 
ritual da etnia papel não é alcançada pelas respectivas 
famílias. 
 

Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

Pode ser estabelecido um prazo para que os elementos do 
casal pensem e decidam sobre a separação, não obstante as 
pessoas que tentam proceder à reconciliação do casal façam 
todos os esforços possíveis para que o matrimónio se 
mantenha.   
 
As pessoas que tentam a reconciliação do casal falam sobre 
os problemas do casal com a mulher e o marido. 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil – no nº 1 do artigo 1421 CPC está previsto, 
relativamente à separação por mútuo consentimento, que “se ambos os cônjuges 
comparecerem à conferência, o juiz exortá-los-á a desistirem do seu propósito, chamando-
lhes a atenção para os efeitos nocivos da separação no que respeita ao futuro dos filhos”. 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor.  
 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 
 

Em caso de separação de mulher e de homem casados 
através de casamento ritual da etnia papel cada um fica com 
os bens que lhe pertencem. 
 

No artigo 1040 CPC está previsto que “decretada a separação judicial de pessoas e bens ou 
o divórcio, ou declarado nulo ou anulado o casamento, qualquer dos cônjuges pode requerer 
inventário para a partilha dos bens, salvo se o regime de bens do casamento for o de 
separação”.  
 

O destino dos filhos do casal é normalmente decidido pelo pai 
em caso de separação, com excepção dos filhos menores de 
sete anos que ficam com a mãe. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a tutela dos filhos na 
sequência de uma separação. 
- no Direito do Estado em vigor seriam órgãos judiciais - ao abrigo do Código Civil, na versão 
anterior à independência da República da Guiné-Bissau e à expressa previsão de igualdade 
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entre os cônjuges (nº 3 do artigo 26 da Constituição da República da Guiné-Bissau, em 
conformidade com o qual “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”) existia uma diferenciação entre os 
poderes especiais do pai e os poderes especiais da mãe. 
 

Não existe nenhuma entidade que decida sobre eventuais 
alimentos que possam ser dados por um dos elementos do 
casal separado ao outro dos elementos do casal ou aos seus 
filhos. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a prestação de alimentos 
na sequência de uma separação. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de separação ou divórcio de 
casados apenas segundo os usos e costumes locais e de indemnizações devidas por tais 
factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio decretados de acordo com a alínea 
anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

A decisão sobre o que acontece às crianças órfãs é tomada 
pela família da mãe. 
 

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança órfã. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais 

A decisão sobre o que acontece às crianças em situação 
económica difícil é tomada pela família da mãe.  

Pretende-se saber qual o órgão de decisão perante a situação de uma criança em situação 
de carência económica. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais 
 

Não existe um processo que deva ser seguido tendo em vista 
a adopção de crianças. 

Pretende-se saber qual o procedimento seguido numa situação de adopção de crianças. 
- Artigo 1973º e seguintes do Código Civil: “1. O vínculo da adopção constitui-se por 
sentença judicial. 2. O processo será instruído com um inquérito, que deverá incidir, 
nomeadamente, sobre a personalidade e a saúde do adoptante e do adoptando, a 
idoneidade do adoptante para criar e educar o adoptando, a situação familiar e económica 
do adoptante e as razões determinantes do pedido de adopção”.  
 

 

2.1.6. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMÍLIARES QUANDO UMA DAS PESSOAS NÃO É PAPEL 

OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA PAPEL  

A tentativa de reconciliação de um casal unido por um 
casamento ritual papel, cujas tabancas de origem são 
diferentes, pode ser feita pelos familiares, ou através da 
intervenção dos homens grandes da tabanca, do chefe da 
tabanca ou do Régulo.  

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de recurso 
na comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil quando estão 
envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas 
pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas 
etnias e tabancas diferentes e um estrangeiro. 
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Nota: A reconciliação é tentada em primeira linha pelos 
familiares. Os homens grandes, o Régulo e o chefe da 
tabanca têm essa faculdade. 
 

A tentativa de reconciliação de um casal unido por casamento 
ritual papel, mesmo quando a mulher não é de etnia papel, 
deve ser feita pelos familiares da mulher e do marido através 
de mediação.    

Pretende-se saber quem consubstancia o mecanismo informal ou instância de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento ritual e/ou união de 
facto quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na mesma 
tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, duas 
pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e um estrangeiro. 
 

A tentativa de reconciliação dos casais desavindos que se 
uniram através do casamento civil do Estado é um assunto 
que pode ser resolvido no âmbito exclusivamente familiar ou 
por recurso a anciãos da tabanca, quando um dos cônjuges 
não é papel. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges em caso de casamento civil quando estão envolvidas duas pessoas 
de duas etnias diferentes que vivem na mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas 
diferentes que pertencem à mesma etnia, duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes e um estrangeiro. 

Os conselhos que são dados pelos familiares, pelos homens 
grandes da tabanca, pelo chefe da tabanca ou pelo Régulo 
não são obrigatórios e o seu desrespeito não tem qualquer 
consequência, quando se está a contribuir para a resolução 
de conflitos sobre questões familiares em que um dos 
cônjuges não é papel.  

Pretende-se saber qual o valor jurídico e as consequências da decisão da instância de 
recurso na comunidade em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à separação 
dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias diferentes que vivem na 
mesma tabanca, duas pessoas de duas tabancas diferentes que pertencem à mesma etnia, 
duas pessoas de duas etnias e tabancas diferentes e um estrangeiro. 
 

É o pai que decide definitivamente, em caso de discordância, 
o destino dos filhos em caso de separação de um casal unido 
por casamento ritual papel, quando um dos cônjuges não é 
papel. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a tutela dos filhos na 
sequência de uma separação em caso de casamento ritual e/ou união de facto quanto à 
separação dos cônjuges quando estão envolvidas duas pessoas de duas etnias e tabancas 
diferentes. 

 

2.1.7. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS  

Quando seja necessário tomar decisões sobre os bens do 
falecido é convocado um conselho ou reunião familiar 
presidida pelo tio materno mais velho. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (da pessoa 
falecida). 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - na Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector está previsto: no nº 2 do artigo 12 que “compete igualmente ao Tribunal de Sector 
independentemente do valor da causa: b) decidir das questões sucessórias por morte de 
pessoa cujos laços familiares sejam constituídos exclusivamente com fundamento nos usos 
e costumes locais”. 
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A decisão sobre a distribuição de bens em matéria sucessória 
pode ser tomada após a elaboração do inventário da relação 
de bens e da reunião do conselho de família.   

Pretende-se averiguar qual o procedimento de deliberação da partilha dos bens do de cujus 
(da pessoa falecida). 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis as 
disposições sobre inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código do 
Processo Civil – no nº 1 do artigo 1326 CPC está previsto que “aquele que pretenda pôr 
termo à comunhão hereditária requererá que se proceda a inventário, juntando logo 
documento comprovativo do óbito do autor da herança e indicando quem deve, nos termos 
da lei civil, servir de cabeça-de-casal”. 
 

O conselho de família pode reunir com membros da família 
antes de tomar decisões em matéria sucessória.  
 

Pretende-se averiguar se deve ser solicitado o parecer de pessoas ou entidades durante o 
procedimento de decisão sobre a partilha dos bens do de cujus (da pessoa falecida). 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado, sendo assimiláveis as disposições sobre 
inventário e partilha previstas no artigo 1326 e seguintes do Código do Processo Civil. 
 

As decisões do tio materno ou do conselho de família em 
matéria sucessória são normalmente aceites como 
obrigatórias e respeitadas pela família e pela tabanca. 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de cujus 
(da pessoa falecida). 
- não tem paralelo directo com o Direito do Estado, sendo assimiláveis as disposições sobre 
inventário e partilha previstas no artigo 1326.º e seguintes do Código do Processo Civil – no 
artigo 1382 CPC está previsto que “o processo é concluso ao juiz para, no prazo de quarenta 
e oito horas, proferir sentença homologando a partilha constante do mapa e as operações de 
sorteio”. 

 
 

2.1.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS QUANDO UMA DAS PARTES NÃO É 

PAPEL OU NÃO VIVE NA MESMA TABANCA PAPEL  

Numa família papel em que existem membros de outras etnias 
ou estrangeiros a decisão sobre como são distribuídos os 
bens de um papel falecido é tomada pelos seus familiares.   
 
A resolução de questões sucessórias em famílias papel que 
têm membros de outras etnias ou estrangeiros pode implicar a 
convocação de um conselho familiar ou de uma reunião 
familiar.      

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (da pessoa 
falecida) numa família composta por pessoas de diferentes grupos étnicos 
- no Direito do Estado em vigor seria o tribunal 

As decisões que sejam tomadas pelos familiares sobre 
questões sucessórias em famílias papel que têm membros de 
outras etnias ou estrangeiros podem não ser respeitadas 
como obrigatórias por todos os membros da família. 

Pretende-se averiguar qual o valor jurídico da decisão sobre a divisão dos bens do de cujus 
(da pessoa falecida) 
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BALANTAS 
 

2.2. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

2.2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL . PRÍNCIPIOS GERAIS.   

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Existem formas de resolução de conflitos para o apuramento e 
o castigo dos crimes.   
 

Pretende-se saber se existem regras consuetudinárias equivalentes ao Direito Processual 
Penal - “direito processual penal consuetudinário” 
- Direito do Estado em vigor: i) Código do Processo Penal (aprovado pelo Decreto-Lei nº 
5/93, de 13 de Outubro); e ii) artigos 43 a 60 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
(Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
considerada inocente até à decisão do julgador ou julgadores.  
 

Pretende-se saber se existe uma regra consuetudinária equivalente ao princípio da 
presunção de inocência previsto no artigo 42.º Constituição da República da Guiné-Bissau 
(CRGB) – “nº 2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença 
de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de 
defesa”. 
 

Os crimes de homicídio e de ofensas corporais graves só 
podem ser julgados pelos juízes do Estado.   
 
Nota: Neste caso, os comités da tabanca são obrigados a colaborar 
com as autoridades estaduais. 

 

Pretende-se saber se existe consciência de alguns crimes devem ser resolvidos pela justiça 
estadual  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 32.º CRGB – “todo o cidadão tem o direito de recorrer 
aos órgãos jurisdicionais contra os actos de violem os seus direitos reconhecidos pela 
Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”; e ii) artigo 34.º CRGB – “todos têm direito À informação e à protecção jurídica, 
nos termos da lei”. 
 

As formas de resolução de conflitos em matéria penal 
existentes na etnia balanta aplicam-se a todas as pessoas 
que vivem numa tabanca balanta, mesmo que sejam de outra 
etnia ou estrangeiros. 
 
 

Pretende-se averiguar o âmbito de aplicação do direito processual penal consuetudinário, em 
especial, saber se as regras de direito consuetudinário aplicáveis o são só para as pessoas 
pertencentes à mesma etnia  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
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se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

A etnia da pessoa ou a sua nacionalidade pode atenuar a 
pena. 
 
Nota: Na prática, quando esteja em causa uma pessoa de etnia 
diferente ou de outra nacionalidade, os balantas acabam por ter 
muitas ponderações. Sentem-se mais à vontade a julgar uma pessoa 
da mesma etnia do que a julgar pessoas de outras etnias ou 
nacionalidades. 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas de 
diversas etnias que habitam na mesma tabanca 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto 
que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se 
encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao 
exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados 
por lei ao cidadão nacional.” 
 

Os conflitos de natureza penal envolvendo balantas que vivem 
em tabancas diferentes são resolvidos na tabanca onde se 
encontrar a pessoa que é acusada de ter praticado o crime. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas da 
mesma etnia que vivem em tabancas diferentes 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

Os conflitos de natureza penal que envolvem pessoas de 
várias etnias que vivem em tabancas diferentes são 
normalmente resolvidos pelo Estado.   

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas de 
diversas etnias que vivem em diversas tabancas. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

Nos conflitos de natureza penal que envolvem estrangeiros 
que vivem na região da tabanca, como nos casos de 
atropelamento de pessoas ou da morte de animais 
domésticos, o autor do crime é obrigado a pagar uma soma 
em dinheiro à vítima. Nos casos em que o pagamento não 
tenha lugar a sua propriedade pode ser invadida, está sujeito 
a ser expulso da região, ao que acresce a possibilidade de ser 
objecto de agressões físicas por parte dos familiares da 
vítima. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidos estrangeiros  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor  
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
-no artigo 18: “ nº 1. Compete igualmente ao Tribunal de Sector arbitrar, oficiosamente ou a 
requerimento, a indemnização por perdas e danos resultantes dos factos criminosos que 
julgarem”; “nº 2. O quantitativo da indemnização abrangerá tanto o dano moral como o dano 
material e será determinado pelo prudente arbítrio do tribunal”; e “nº 3. O tribunal é obrigado 
a arbitrar indemnização em todos os processos crimes”; 
- no artigo 44: “ nº 1. Os presos em flagrante delito por crime a que corresponda pena de 
prisão até 2 anos serão, imediatamente entregues ao Ministério Público, Polícia Judiciária, 
Polícia de Ordem Pública ou Polícia de Segurança de Sector, na ausência daqueles pela 
entidade que os prendeu”; e “nº 2. O Ministério Público, ou a polícia em sua substituição, 
ouve a entidade que efectuou a prisão, após o que, se considerar existirem indícios 
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suficientes da prática de um crime, elabora o auto de notícia e apresenta o preso para ser 
julgado no prazo de 48 horas”. 
 

Nos conflitos de natureza penal que envolvem estrangeiros 
que não vivem na região da tabanca, como nos casos de 
atropelamento de pessoas ou da morte de animais 
domésticos, o autor do crime é retido com o carro ou a 
motorizada até pagar uma soma em dinheiro, podendo ser 
objecto de agressões físicas por parte dos familiares da 
vítima. 
 
Nota: A retenção do carro ou motorizada é a primeira solução, senão 

o autor poderá não ser encontrado. Em caso de resistência, pode ser 
alvo de agressões físicas. Tal retenção faz com que o autor não fuja 
das autoridades públicas, sobretudo em caso da morte da vítima, 
quando o atropelamento tem lugar numa zona distante. 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidos estrangeiros  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
está previsto no artigo 18: “nº 1. Compete igualmente ao Tribunal de Sector arbitrar, 
oficiosamente ou a requerimento, a indemnização por perdas e danos resultantes dos factos 
criminosos que julgarem”; “ nº 2. O quantitativo da indemnização abrangerá tanto o dano 
moral como o dano material e será determinado pelo prudente arbítrio do tribunal”; e “ nº 3. O 
tribunal é obrigado a arbitrar indemnização em todos os processos crimes”. 
- no artigo 44: “ nº 1. Os presos em flagrante delito por crime a que corresponda pena de 
prisão até 2 anos serão, imediatamente entregues ao Ministério Público, Polícia Judiciária, 
Polícia de Ordem Pública ou Polícia de Segurança de Sector, na ausência daqueles pela 
entidade que os prendeu”; e “ nº 2. O Ministério Público, ou a polícia em sua substituição, 
ouve a entidade que efectuou a prisão, após o que, se considerar existirem indícios 
suficientes da prática de um crime, elabora o auto de notícia e apresenta o preso para ser 
julgado no prazo de 48 horas”. 
 

As mulheres raramente são objecto de tortura. Pretende-se saber se existem regras especiais para as mulheres 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – na CRGB está previsto no artigo 37: “nº 1. 
A integridade moral e física dos cidadãos é inviolável”, e “ nº 2.Ninguém pode ser submetido 
a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”. 
 

Não existem formas especiais de resolução de conflitos de 
natureza penal quando estes envolvem os chefes da tabanca.  
 
  

Pretende-se saber se existem regras especiais para as pessoas que exercem o poder 
tradicional na tabanca – no Direito do Estado ter em consideração a Lei nº 14/97, de 2 de 
Dezembro, que regula os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos que 
tem regras especiais aplicáveis: i) ao Presidente da República (artigo 33); ii) aos Deputados 
à Assembleia Nacional Popular (artigo 34); e iii) aos membros do Governo (artigo 35). 
- no que respeita aos Deputados à Assembleia Nacional Popular o artigo 82° CRGB prevê: 
“n.º 1 - Nenhum deputado pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, julgado ou 
condenado pelos votos e opiniões que emitir no exercício do seu mandato. nº2 - Salvo em 
caso de flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois anos de trabalho 
obrigatório, ou prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os deputados não 
podem ser detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou fora dele”. 
 

É possível julgar mais do que uma pessoa pela prática de um 
crime.   
 

Pretende-se saber se o mesmo processo pode ser utilizado para apreciar os 
comportamentos de vários arguidos  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 20º CPP - Conexão total – “ nº 1. Organizar-se-á um só 
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processo quando: a) Vários agentes praticarem o mesmo ou diversos crimes em 
comparticipação; b) O mesmo ou diversos agentes praticarem vários crimes através da 
mesma conduta, ou na mesma ocasião ou lugar, ou sendo uns causa ou efeito dos outros,ou 
destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros (...); e ii) artigo 21.º CPP - Conexão 
parcial – “ nº 1. É obrigatória a apensação de processos para julgamento quando, o mesmo 
ou vários agentes forem acusados definitivamente da prática de diversos crimes fora dos 
casos previsto no número anterior”. 
Pretende-se saber se, caso no mesmo processo estejam a ser julgados vários arguidos, 
existe alguma diferença nas regras aplicáveis  
- artigo 245.º CPP – vários suspeitos – “n.º 1. Respondendo vários suspeitos, o juiz-
presidente determinará se devem ser ouvidos na presençauns dos outros ou em separado”. 
 

Em princípio, os crimes são julgados com a presença da 
pessoa que praticou o crime.  
 
 

Pretende-se saber se existe o conceito de julgamento à revelia  
- artigo 235.º CPP – revelia própria – “nº 2. Decorrido o prazo (…) sem que o suspeito se 
apresente ou seja preso ou detido, designar-se-á data para julgamento à revelia, 
procedendo-se à sua notificação edital”. 
- Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – artigo 48 – “ nº 1. A audiência de julgamento poderá 
ser adiada uma só vez por falta do réu ou de quem deva prestar declarações. nº2. A 
segunda data designada para julgamento será notificada ao réu com advertência expressa 
de que o julgamento se realizará mesmo sem a sua presença. Sendo representado para 
todos os efeitos, por defensor nomeado na altura se não o tiver constituído”. 
 

A resolução de conflitos de natureza penal tem três fases: i) 
audição das pessoas envolvidas; ii) apresentação de provas, 
geralmente testemunhais; e iii) decisão do caso.  
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária  
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector as regras de processo em matéria criminal 
prevêem: i) tentativa de conciliação (artigo 50); ii) interrogatório do réu (artigo 51); iii) 
declarações (artigo 54); iv) alegações orais (artigo 57); v) intervenção final do réu (artigo 58); 
e vi) deliberação e sentença (artigo 59). 
 

Nos crimes mais graves, como o homicídio e as ofensas 
corporais graves, quando a pessoa é apanhada em flagrante 
delito pode ser sujeita a ameaças e a torturas. 
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - na CRGB está previsto no artigo 37: “nº 1. 
A integridade moral e física dos cidadãos é inviolável”, e “nº 2.Ninguém pode ser submetido 
a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”. 
 

Os mecanismos de resolução de conflitos de natureza penal 
da etnia balanta podem ser interrompidos ou suspensos.  
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária, em 
especial, se é admitida a suspensão e interrupção da audiência de julgamento 
- artigo 226.º CPP – continuidade da audiência – “nº 1. A audiência é contínua, salvo os 
casos de suspensão ou interrupção previstas na lei”; “nº 2. O juiz-presidente determinará a 
suspensão da audiência pelo período de tempo necessário à satisfação das necessidades 
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de alimentação e repouso dos participantes. A audiência será suspensa para continuar no 
dia útil imediato quando não puder ser concluída no dia em que se tiver iniciado”. 
 

O julgamento dos crimes é público. 
 
Nota: Sim, necessariamente. A falta de publicidade nos julgamentos 

pode conduzir a cessação das funções do comité da tabanca. 

Pretende-se saber se as audiências de julgamento na justiça processual penal 
consuetudinária são públicas  
- artigo 223.º CPP – “nº 1. A audiência é publica, sob pena de nulidade insanável”; 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem”. 
 

 

2.2.2 CONSTITUIÇÃO DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

A submissão a julgamento de um crime é decidida pelo comité 
da tabanca e pelos grandes da tabanca.  
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento após recepção de uma notícia do crime, em 
especial, quem toma a decisão sobre se determinado facto é crime e deve ser julgado 
- artigo 176.º CPP – aquisição da notícia do crime – “nº 1. a notícia do crime adquire-se por 
conhecimento próprio de quem deva efectuar a investigação que elaborará participação da 
ocorrência, mediante participação efectuada por outras autoridades ou por denúncia 
apresentada por qualquer cidadão quando se tratar de crime público e pelos titulares do 
direito de queixa nos crimes semi-públicos”.  

A decisão sobre a melhor maneira de julgar um crime e de o 
castigar é tomada pelo comité da tabanca, com a participação 
excepcional dos grandes da tabanca. 
 
Nota: O Conselho de anciões excepcionalmente decide. Este pode 
participar na decisão quando estejam em causa crimes que põem em 
causa a vida da tabanca (ex. queimada das colheitas, a reincidência 
dos tumultos). 

Pretende-se saber quem decide sobre a aplicação das regras do “processo penal 
consuetudinário”. 
- artigo 43 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Só o Ministério Público tem 
legitimidade para promover o processo penal. enº 2. Nos sectores onde não haja delegado 
do Ministério Público, a promoção do processo penal será feita pelos agentes da Polícia 
Judiciária e na ausência destes, pelos agentes da Polícia de Ordem Pública ou pelos 
agentes da Polícia de Sector, na ausência da Polícia de Ordem Pública”. 
 

Os crimes de menor gravidade, como os pequenos furtos de 
animais ou objectos, as ofensas corporais leves e as injúrias a 
mulher de outrem, podem ser julgados apenas por uma 
pessoa.  

Pretende-se saber se existe um conceito semelhante ao do tribunal singular no direito 
processual penal consuetudinário. 
- nos termos do artigo 3 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector os Tribunais de Sector 
funcionam com “com um Presidente e dois Assessores” 
- artigo 48.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) – tribunal 
singular – “o tribunal singular é composto por um juiz”. 

Os crimes de maior gravidade, como o incêndio das culturas 
de arroz nas bolanhas, devem ser julgados por mais do que 

Pretende-se saber se algum tipo de crimes deve ser necessariamente julgados por mais do 
que uma pessoa . 
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uma pessoa. - Direito do Estado em vigor: i) artigo 50.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 
20 de Novembro) – tribunal colectivo – “compete aos tribunais de competência genérica, 
funcionando em colectivo, julgar: a) os processos que respeitem a crime cuja pena máxima 
abstracta (aplicada forem) superiores a cinco anos de prisão”; ii) artigo 106.º CPP – 
nulidades insanáveis – “nº 1. Para além das que a lei especialmente comine como tal, 
constituem nulidades insanáveis: a) A falta ou insuficiência do número de juízes que devam 
constituir o tribunal”; e iii) artigo 47.º da Lei Orgânica dos Tribunais – tribunal colectivo - “n.º1. 
O tribunal colectivo é composto por três juízes”.  
 

Nos crimes que são julgados por mais do que uma pessoa, a 
decisão final sobre o caso é aquela que for tomada pela 
maioria dos julgadores.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras da deliberação quando o julgamento é realizado por mais 
do que uma pessoa  
- artigo 252.º CPP – processo de deliberações – “n.º 1. Ao encerramento da discussão, 
segue-se a deliberação por todos os juízes que constituírem o tribunal”; “nº 2. A deliberação 
é tomada por maioria simples de votos” 
- de acordo com o nº 2 do artigo 37 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector “a decisão é 
tomada por maioria de votos dos membros que constituem o tribunal, sem prejuízo da 
prevalência da opinião do Juiz Presidente, que nestes casos deve ser fundamentada”. 
 

As pessoas das tabancas balanta que têm o poder de julgar e 
de castigar os crimes são as mesmas em todas as 
circunstâncias, sejam balantas que habitam a tabanca, 
pessoas de etnias diferentes que habitam a tabanca, balantas 
que não habitam a tabanca, estrangeiros que habitam a 
tabanca ou estrangeiros que não habitam a tabanca. 
 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for da mesma etnia mas não da 
mesma tabanca de outra etnia ou estrangeiro. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

Podem ser usadas várias línguas no julgamento de um crime, 
com destaque para a língua balanta e o crioulo. 
 
 

Pretende-se saber qual a língua utilizada nos julgamentos  
- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 1. Sob pena de nulidade insanável, nos 
actos processuais escritos utiliza-se a língua portuguesa”; “nº 2. Nos actos processuais orais, 
oficiosamente ou a requerimento, poder-se-á determinar o uso do crioulo, dalgum dialecto 
usado pelas diversas etnias da Guiné-Bissau ou de língua estrangeira”; “nº 3. Para a 
redução a escrito das declarações em que não tenha sido usada a língua portuguesa, é 
obrigatório nomear interprete” 
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados no 
Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas audiências 
conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. O tribunal, 
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oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro dialecto, da língua oficial 
ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou julgamento. nº 4. No caso referido no 
número anterior, as declarações serão reduzidas a escrito em língua portuguesa”. 
 

O acusado da prática de um crime pode apresentar a sua 
versão dos acontecimentos em crioulo ou numa qualquer 
língua que alguém presente no julgamento possa entender e 
traduzir. 
 

Pretende-se saber como é julgado o arguido quando não conhece a língua da tabanca  
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados no 
Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas audiências 
conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. O tribunal, 
oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro dialecto, da língua oficial 
ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou julgamento. nº 4. No caso referido no 
número anterior, as declarações serão reduzidas a escrito em língua portuguesa”. 
 

O julgamento de um crime é todo oral.  
 
 

Pretende-se saber qual a forma dos actos processuais que integram o julgamento 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 88.º CPP – actos processuais escritos – “nº 1. Salvo 
quando a lei dispuser em contrário, os actos processuais revestem a forma escrita”; ii) artigo 
89.º CPP – actos sob a forma oral – “nº 1. A prestação de declarações em processo penal é 
feita oralmente e sem recurso a documentos escritos previamente elaborados”; e iii) artigo 
90.º CPP – documentação dos actos orais – “nº 1. Salvo disposição legal em contrário, os 
actos processuais sob forma oral, são documentados em auto”.  
 

A publicidade da decisão do julgamento é assegurada por o 
julgamento ser público.  
 

Pretende-se saber se a sentença do julgamento é pública e como é feita essa publicidade  
- artigo 79º CPP - Limitação da publicidade – n.º 1. Excepcionalmente, o tribunal pode 
restringir, parcial ou totalmente, a publicidade do acto processual público desde que as 
circunstâncias concretas do caso o aconselhem como forma de preservar outros valores, 
nomeadamente a moral pública e a dignidade humana. 2. A exclusão da publicidade nunca 
abrangerá a leitura da sentença” 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem. nº 2. Tal medida não se aplica no momento em que o Tribunal proferir a 
sentença”. 
 

Tanto a vítima como o criminoso condenado podem recorrer 
da decisão do julgamento, pedindo uma nova apreciação da 
questão. 

Pretende-se saber se é possível a reapreciação da causa que foi julgada a pedido da vítima 
ou do réu  
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 39 – “o presidente, após a comunicação da sentença deverá explicar aos presentes e 
às partes a decisão proferida e o seu sentido e alcance”;  
- artigo 41 – “nº 1. É de sete dias a contar da notificação da decisão recorrida, o prazo para 
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recorrer. nº 2. O requerimento de interposição de recurso pode ser escrito ou verbal, sendo 
ditado para a acta quando formulado na audiência e fora dela, reduzido a auto pelo tribunal. 
3. O recurso não carece de ser motivado mas é comunicado pelo tribunal à parte contrária”. 
 

 

2.2.3. IMPARCIALIDADE DOS PARTICIPANTES NOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE 

NATUREZA PENAL 

O julgador pode ser parente da vítima, nomeadamente pai, 
filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio paterno ou 
filho de tio materno.   
 
O julgador pode ser parente da pessoa que está a ser julgada, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno.  

Pretende-se saber se na selecção dos julgadores dos crimes são tidos em conta os motivos 
legais de impedimentos 
- artigo 39.º CPP - Motivos de impedimento – “São motivos de impedimento: a) Ser, ou ter 
sido, cônjuge, parente ou afim até ao 3º grau (…) do suspeito no processo”. 

Os assuntos relacionados com um caso que vai ser julgado 
podem ser comentados por aqueles que o vão apreciar. 

Pretende-se saber se existe algum conceito semelhante ao segredo de justiça  
- artigo 80.º CPP – segredo de justiça – “nº 1. Todos os participantes e quaisquer pessoas 
que, por qualquer título, tomarem contacto com o processo e conhecimento, total ou parcial 
do seu conteúdo, ficam impedidos de o divulgar”. 
 

 

2.2.4. DIREITOS DA PESSOAL QUE FOI ACUSADA DA PRÁTICA DE UM CRIME  

Antes do julgamento são feitas perguntas à pessoa que é 
acusada de ter praticado um crime sobre o que aconteceu. 
 

Pretende-se saber se o suspeito é ouvido sobre os factos que alegadamente cometeu  
- artigo 60.º CPP – declaração do suspeito – “ nº 1. Correndo inquérito contra pessoa 
determinada, por despacho, será declarado suspeito, logo que existam indícios de que 
cometeu um crime ou nele participou. nº2. O despacho referido no número anterior é 
imediatamente notificado ao suspeito.nº3. O suspeito é obrigatoriamente interrogado nessa 
qualidade, salvo se, comprovadamente, não poder ser notificado”. 
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Se não conseguir a conciliação 
ou esta for parcial, o tribunal inicia o julgamento com uma exposição feita pelo Juiz 
Presidente acerca da matéria da acusação. O tribunal facultará ao Ministério Público, ou à 
polícia em sua substituição, ao lesado e ao réu, por esta ordem, que exponham 
sucintamente os respectivos pontos de vista. nº 2. De seguida, o Juiz Presidente interroga o 
réu sobre os elementos de identificação e antecedentes criminais, a que este é obrigado a 
responder e com verdade, sob pena de incorrer em crime de desobediência ou falsas 
declarações. nº 3. O réu não é obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que 
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lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
informada do crime de que é acusada. 

Pretende-se saber se o suspeito tem direito a ser informado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 39.º CRGB – “nº1. Toda a pessoa privada de liberdade 
deve ser informada imediatamente das razões da sua detenção, e esta comunicada a 
parente ou pessoa de confiança do detido, por este indicadas”; ii) artigo 61.º CPP – direitos 
do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes 
direitos: a) Ser informado, sempre que solicitado a prestar declarações, dos actos que lhe 
imputam e dos direitos que lhe assistem”; e iii) Artigo 63.º CPP – Regras gerais do 
interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma clara e precisa, dos factos que lhe 
são imputados e, se não existir prejuízo para a investigação, das provas que existem contra 
ele”.  

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode pedir 
a ajuda de alguém para a auxiliar a defender-se.  
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário existe uma figura 
semelhante ao defensor ou advogado 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 42.º CRGB – “nº3. O arguido tem o direito de escolher 
defensor e a ser por ele assistido em todos os actos do processo, especificando a lei os 
casos e as fases em que essa assistência é obrigatória”; ii) artigo 61.º CPP – direitos do 
suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes direitos: 
c) Ser assistido por defensor nos casos em que a lei determine a obrigatoriedade da 
assistência ou quando o requeira”; iii) artigo 65.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 
3/2002, 20 de Novembro) – advogados – “n.º1 Os advogados são indispensáveis à 
administração da justiça, competindo-lhes exercer o patrocínio das partes”; “nº 2. No 
exercício das suas funções os actos e manifestações dos advogados são invioláveis, nos 
limites fixados por lei”; “nº 3. Para a defesa dos direitos e garantias individuais, os advogados 
podem requerer a intervenção dos órgãos jurisdicionais competentes”; “nº 4. Entre 
advogados e magistrados não existe hierarquia, apenas o dever de colaboração e 
cooperação mútuas na administração da justiça”; iv) artigo 66.º Lei Orgânica dos Tribunais 
(Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) – mandatários provisionais – “nº 1. Quando nas regiões 
não haja advogado, nem solicitador pode o patrocínio ser exercido por mandatário 
provisional ou por quem o Juiz nomear para esse fim”; e v) artigo 49 da Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector “nº 1. O réu pode constituir advogado ou declarar que pretende efectuar 
a sua própria defesa. nº 2. Se o réu não tiver usado da faculdade prevista no número 
anterior, o tribunal, no início da audiência de julgamento poderá nomear-lhe um defensor de 
entre as pessoas presentes na audiência. nº 3. A nomeação será obrigatória sempre que o 
réu revele dificuldade para efectuar a própria defesa”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode pedir 
que sejam feitas perguntas a outras pessoas sobre a situação.   
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
oferecer provas e requerer as diligências que julgue necessárias à sua defesa 
- artigo 61.º CPP – direitos do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito 
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 goza dos seguintes direitos: g) Oferecer provas e requerer as diligências que julgue 
necessárias à sua defesa”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada 
a falar sobre o crime de que é acusada, sob pena de se 
considerar que a acusação corresponde à verdade.   
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
manter silêncio e se esse silêncio não poderá ser usado contra si  
- artigo 63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma 
clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir prejuízo para a 
investigação, das provas que existem contra ele, após o que se procede ao interrogatório de 
mérito se o suspeito quiser prestar declarações, esclarecendo-o de que o silencio o não 
desfavorecerá” 
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é obrigado a prestar 
declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer 
altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada 
a dizer a verdade sobre o crime de que é acusada.  
 

Pretende-se saber se o arguido é obrigado a dizer a verdade sobre o crime de que é 
acusado  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor, devendo ter em consideração o artigo 61.º 
CPP – direitos do suspeito – “b) Decidir livremente prestar ou não declarações e fazê-lo em 
qualquer altura da investigação ou da audiência de julgamento, salvo o disposto no artigo 
62º, alínea a)”e o artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é 
obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode 
fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

As perguntas feitas a uma pessoa acusada de ter praticado 
um crime podem ser ouvidas por outras pessoas.   
 

Pretende-se saber se o processo penal consuetudinário é público  
- artigo 78.º CPP – publicidade – “nº 1. O processo penal é público a partir da acusação 
definitiva, tendo até esse momento carácter secreto”.  
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode ser 
detida ou presa antes de ser julgada.   
 
 
 
 
 
Nota: Sim, com o único fim de a conservar para a justiça 
quando é iminente a fuga do autor. A celeridade da justiça na 
tabanca é bem diferente da justiça pública, caracterizada 
essencialmente pela sua morosidade, nas palavras dos 

Pretende-se saber se é possívelalguém ser condenado sem julgamento  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 38.º da CRGB – “nº 2. Ninguém pode ser totalmente 
privado de liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela 
prática de acto punido pela lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de 
segurança”; “nº 3. Exceptua-se deste princípio a privação de liberdade, pelo tempo e nas 
condições que a lei determinar”; ii) artigo 40.º CRGB – “nº 1. A prisão sem culpa formada 
será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a decisão judicial de validação 
ou manutenção, devendo o juiz conhecer das causas da detenção e comunicá-las ao detido, 
interrogá-lo e dar-lhe oportunidade de defesa”; iii) artigo 183.º CPP – conceito de detenção – 
“nº 1. Detenção é toda a privação de liberdade por período de tempo inferior a 48 horas e em 
que o detido não pode ser colocado em estabelecimento prisional destinado à execução de 
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anciãos em diversas tabancas. Portanto, a detenção é apenas 
de algumas horas ou um dia para que o autor possa ser 
presente ao comité da tabanca. 

pena privativa da liberdade nem ao cumprimento de prisão preventiva”; e iv) artigos 160.º a 
169.º CPP – prisão preventiva. 

A pessoa que foi encontrada a praticar um crime pode ser 
detida ou presa antes de ser julgada.   
 

Pretende-se saber se é possívelalguém ser preso em flagrante delito  
- artigo 185.º CPP – flagrante delito – “nº 1. É flagrante delitotodo ocrime que se está a 
cometer”; “nº 2. Considera-se flagrante delitotodo ocrime que se acabou de cometer”; “nº 3. 
Presume-se também flagrante delito o caso em que o agente for, logo após o crime, 
perseguido por qualquer pessoa ou encontrada com objectos ou sinais que mostrem 
claramente que acabou de o cometer ou de nele participar”. 
- artigo 44 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “ nº 1. Os presos em flagrante delito por 
crime a que corresponda pena de prisão até 2 anos serão, imediatamente entregues ao 
Ministério Público, Polícia Judiciária, Polícia de Ordem Pública ou Polícia de Segurança de 
Sector, na ausência daqueles pela entidade que os prendeu”; e “ nº 2. O Ministério Público, 
ou a polícia em sua substituição, ouve a entidade que efectuou a prisão, após o que, se 
considerar existirem indícios suficientes da prática de um crime, elabora o auto de notícia e 
apresenta o preso para ser julgado no prazo de 48 horas”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não pode 
ser afastada da tabanca antes de ser julgada. 

Pretende-se saber se há uma ostracização (que acaba por ser uma forma de punição sem 
paralelo no Direito do Estado em vigor) do arguido antes de este ser julgado. 
 

 

2.2.5. MEIOS UTILIZADOS PARA APURAR O QUE SUCEDEU 

As testemunhas, a confissão e a apresentação de objectos 
relacionados com a prática do crime constituem os meios 
normalmente utilizados para ter a certeza de que uma pessoa 
praticou um crime. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 42.º CRGB – “nº 6. São nulastodas asprovas obtidas mediante torturas, coacção, 
ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”; - artigo 37.º CRGB – “ninguém 
pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”.  
- CPP: i) artigo 113 - “em processo penal é admissível qualquer meio de prova que não seja 
proibido por lei”; ii) artigo 114 – “são absolutamente proibidas as provas obtidas mediante 
tortura, coacção, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas”; e iii) artigo 
115 – “salvo os casos previstos na lei ou em que haja consentimento expresso do titular 
também são proibidas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, 
na correspondência ou nas telecomunicações”.  
- artigo 52 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “Se o réu confessar os factos 
constantes da acusação ou do auto de notícia e o tribunal entender que o faz livremente, 
pode dispensar-se a produção da prova restante ou reduzi-la conforme o tribunal achar 
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conveniente”. 
 

Podem ser utilizados testes espirituais, como derramar 
aguardente de cana no Irã (mandji) e o sacrifício de animais, 
para ter a certeza de que uma pessoa praticou um crime.  

Pretende-se saber quais os meios de prova espirituais admissíveis no direito processual 
penal consuetudinário.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor. 
  

Um crime pode ser dado como provado se a generalidade dos 
testemunhos o afirmarem.   
 
 

Pretende-se saber quais os limites do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 118.º CPP – limites do depoimento testemunhal – “nº 1. 
A testemunha depõe sobre factos de que tenha conhecimento directo e interessem à decisão 
da causa”; “nº 2. A parte do depoimento em que se refiram factos que se ouviram a outras 
pessoas só servirão como meio de prova se comprovados pelas declarações das referidas 
pessoas, entretanto chamadas a depor”; e ii) Artigo 247.º CPP – declaração das 
testemunhas – “nº 3. Os juízes podem, a qualquer momento, formular as perguntas que 
entenderem pertinentes à descoberta da verdade”.  
 

Qualquer pessoa pode apresentar a sua versão dos 
acontecimentos que constituem o crime.  
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário.  
- artigo 119.º CPP – capacidade para testemunhar – “nº 1. Qualquer pessoa tem capacidade 
para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”. 
 

Não existe idade mínima ou máxima para ser testemunha 
num julgamento. 
 
Nota: Mas não poderá ser testemunha uma pessoa que não 
sabe entender. É o caso de menores, embora uma criança de 
10 anos já pode testemunhar um facto que presenciou. 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 119º CPP - Capacidade para testemunhar – “1. Qualquer pessoa tem capacidade 
para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”. 

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o 
mesmo valor num julgamento. 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor– nos termos do artigo 25 CRGB “o homem e 
a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 

A testemunha pode ser parente da pessoa que está a ser 
julgada, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial, as regras relativas a escusa  
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materno, filho de tio paterno ou filho de tio materno, embora 
os respectivos depoimentos possam ser considerados menos 
relevantes na decisão final.  
 
 

- Direito do Estado em vigor: i) artigo 119.º, n.º 3 CPP “Podem recusar ser testemunhas os 
ascendentes, descendentes, cônjuge, irmãos e parentes do suspeito ou réu até ao 2º grau. 
Sob pena de nulidade as pessoas anteriormente referidas serão advertidas do direito que 
lhes assiste antes de iniciarem o depoimento”; ii) artigo 123 CPP – regras de inquirição – “nº 
2. A inquirição começa pela identificação da testemunha, incide sobre as relações de 
parentesco e interesse com os demais intervenientes processuais e sobre todas as 
circunstâncias relevantes para avaliação da credibilidade do testemunho”; e iii) artigo 55 da 
Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Podem recusar-se a prestar declarações: a) os 
descendentes e os ascendentes do lesado e do réu; b) os irmãos e cônjuges do lesado e do 
réu; c) quem viver em união marital com o lesado ou com o réu. nº 2. O Juiz Presidente 
adverte as pessoas indicadas no número anterior de que têm o direito de recusar a prestar 
declarações e que, não recusando, ficam sujeitas ao dever de dizer a verdade”. 
 

É possível procurar provas sobre o que aconteceu na pessoa 
que é acusada de ter praticado um crime. 

Pretende-se saber quais as regras relativas a buscas e apreensões no direito processual 
penal consuetudinário  
- artigo 137.º CPP – das buscas e revistas – “n.º 1. É efectuada revista quando houver de 
apreender objectos relacionados com um crime ou que possam servir como meio de prova 
que alguém transporte ou esconda na sua pessoa”. 
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FULAS 
 

2.2. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

2.2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL. PRINCÍPIOS GERAIS  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

A resolução de conflitos de natureza penal é feita pela 
assembleia do Régulo com os seus conselheiros. 
 
A resolução de conflitos de natureza religiosa é feita pelos 
Tchernadjos (conhecedores do Alcorão).    

Pretende-se saber se existem regras consuetudinárias equivalentes ao Direito Processual 
Penal - “direito processual penal consuetudinário” 
- Direito do Estado em vigor: i) Código do Processo Penal (aprovado pelo Decreto-Lei nº 
5/93, de 13 de Outubro); e ii) artigos 43 a 60 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
(Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
considerada inocente até à decisão dos julgadores.  
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma regra consuetudinária equivalente ao princípio da 
presunção de inocência previsto no artigo 42.º Constituição da República da Guiné-Bissau 
(CRGB) – “nº 2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença 
de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de 
defesa”. 
 

Os crimes de homicídio, de ofensas corporais graves, o tráfico 
de drogas, a violação de menores e as burlas de valores 
muito elevados só podem ser julgados pelos juízes do Estado. 
 
As pessoas das tabancas fula recorrem aos tribunais do 
Estado para resolver os crimes que só podem ser julgados 
pelos juízes do Estado ou quando uma das partes discorda da 
solução dada pelos mecanismos tradicionais de resolução de 
conflitos em matéria penal existentes na etnia fula.   

Pretende-se saber se existe consciência de que alguns crimes devem ser resolvidos pela 
justiça estadual  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 32.º da CRGB – “todo o cidadão tem o direito de 
recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos de violem os seus direitos reconhecidos 
pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”; e ii) artigo 34.º CRGB – “todos têm direito À informação e à protecção jurídica, 
nos termos da lei”. 
 
 
 

As formas de resolução de conflitos em matéria penal 
existentes na etnia fula aplicam-se a todas as pessoas 
residentes numa tabanca fula, mesmo quando envolvem 
pessoas de etnias diferentes. 
 

Pretende-se averiguar o âmbito de aplicação do direito processual penal consuetudinário, em 
especial, saber se as regras de direito consuetudinário aplicáveis o são só para as pessoas 
pertencentes à mesma etnia.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 



 

 

151 

 

 
 
 
 
 
 

- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

Os conflitos de natureza penal que envolvem pessoas de 
etnias diferentes que vivem em tabancas diferentes são 
inicialmente resolvidos por uma assembleia convocada 
especificamente para o efeito em que participam os membros 
das etnias em conflito, ou, em caso de insucesso desta 
reunião, pelos tribunais do Estado. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas de 
diversas etnias que habitam em diferentes tabancas. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 32.º da CRGB – “todo o cidadão tem o direito de 
recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos de violem os seus direitos reconhecidos 
pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”; e ii) artigo 34.º CRGB – “todos têm direito À informação e à protecção jurídica, 
nos termos da lei”. 
 

Os crimes que envolvem estrangeiros que vivem na região da 
tabanca fula, como atropelamentos de pessoas ou morte de 
animais domésticos, são resolvidos na tabanca, no caso de 
não serem considerados graves.   
 
Os crimes que envolvem estrangeiros que vivem na região da 
tabanca fula, como atropelamentos de pessoas, devem ser 
resolvidos pelos tribunais do Estado quando causam vítimas 
mortais.    
 
Os crimes que envolvem estrangeiros que não vivem na 
região da tabanca fula, como atropelamentos de pessoas ou 
morte de animais domésticos, são resolvidos por via de 
negociação directa e, no caso de não ter sido alcançada uma 
solução, através dos tribunais do Estado. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidos estrangeiros  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto 
que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se 
encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao 
exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados 
por lei ao cidadão nacional.” 
- no artigo 44 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que: “ nº 1. Os presos 
em flagrante delito por crime a que corresponda pena de prisão até 2 anos serão, 
imediatamente entregues ao Ministério Público, Polícia Judiciária, Polícia de Ordem Pública 
ou Polícia de Segurança de Sector, na ausência daqueles pela entidade que os prendeu”; e 
“nº 2. O Ministério Público, ou a polícia em sua substituição, ouve a entidade que efectuou a 
prisão, após o que, se considerar existirem indícios suficientes da prática de um crime, 
elabora o auto de notícia e apresenta o preso para ser julgado no prazo de 48 horas”. 
 

Em princípio, os conflitos de natureza penal que envolvem as 
autoridades tradicionais são resolvidos por um conselho de 
anciãos que reúne expressamente para o efeito.  
 
 

Pretende-se saber se existem regras especiais para as pessoas que exercem o poder 
tradicional na tabanca  
– no Direito do Estado ter em consideração a Lei nº 14/97, de 2 de Dezembro, que regula os 
crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos que tem regras especiais 
aplicáveis: i) ao Presidente da República (artigo 33); ii) aos Deputados à Assembleia 
Nacional Popular (artigo 34); e iii) aos membros do Governo (artigo 35). 
- no que respeita aos Deputados à Assembleia Nacional Popular o artigo 82° CRGB prevê: 
“n.º 1 - Nenhum deputado pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, julgado ou 
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condenado pelos votos e opiniões que emitir no exercício do seu mandato. nº2 - Salvo em 
caso de flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois anos de trabalho 
obrigatório, ou prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os deputados não 
podem ser detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou fora dele”. 
 

É possível julgar mais do que uma pessoa pela prática de um 
crime.   
 
 
 

Pretende-se saber se o mesmo processo pode ser utilizado para apreciar os 
comportamentos de vários arguidos  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 20º CPP - Conexão total – “1. Organizar-se-á um só 
processo quando: a) Vários agentes praticarem o mesmo ou diversos crimes em 
comparticipação; b) O mesmo ou diversos agentes praticarem vários crimes através da 
mesma conduta, ou na mesma ocasião ou lugar, ou sendo uns causa ou efeito dos outros,ou 
destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros (...); e ii) artigo 21.º CPP - Conexão 
parcial – “1. É obrigatória a apensação de processos para julgamento quando, o mesmo ou 
vários agentes forem acusados definitivamente da prática de diversos crimes fora dos casos 
previsto no número anterior”. 
 

Os crimes são julgados com a presença da pessoa que 
praticou o crime.  
 
 
 

Pretende-se saber se existe o conceito de julgamento à revelia  
- artigo 235.º CPP – revelia própria – “nº 2. Decorrido o prazo (…) sem que o suspeito se 
apresente ou seja preso ou detido, designar-se-á data para julgamento à revelia, 
procedendo-se à sua notificação edital”. 
- Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – artigo 48 – “ nº 1. A audiência de julgamento poderá 
ser adiada uma só vez por falta do réu ou de quem deva prestar declarações. nº2. A 
segunda data designada para julgamento será notificada ao réu com advertência expressa 
de que o julgamento se realizará mesmo sem a sua presença. Sendo representado para 
todos os efeitos, por defensor nomeado na altura se não o tiver constituído”. 
 

Os mecanismos de resolução de conflitos em matéria penal 
podem ser interrompidos ou suspensos em caso de força 
maior.  
 
 
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária, em 
especial, se é admitida a suspensão e interrupção da audiência de julgamento 
- artigo 226.º CPP – continuidade da audiência – “nº 1. A audiência é contínua, salvo os 
casos de suspensão ou interrupção previstas nas lei”; “nº 2. O juiz-presidente determinará a 
suspensão da audiência pelo período de tempo necessário à satisfação das necessidades 
de alimentação e repouso dos participantes. A audiência será suspensa para continuar no 
dia útil imediato quando não puder ser concluída no dia em que se tiver iniciado”. 

Regra geral, o julgamento de crimes é público.   
 

Pretende-se saber se as audiências de julgamento na justiça processual penal 
consuetudinária são públicas  
- artigo 223.º CPP – “nº 1. A audiência é publica, sob pena de nulidade insanável”; 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
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parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem”. 
 

 

2.2.2. CONSTITUIÇÃO DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL  

A submissão a julgamento de um crime é decidida pelo 
Régulo e pelos seus conselheiros.   
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento após recepção de uma notícia do crime, em 
especial, quem toma a decisão sobre se determinado facto é crime e deve ser julgado 
- artigo 176.º CPP – aquisição da notícia do crime – “nº 1. a notícia do crime adquire-se por 
conhecimento próprio de quem deva efectuar a investigação que elaborará participação da 
ocorrência, mediante participação efectuada por outras autoridades ou por denúncia 
apresentada por qualquer cidadão quando se tratar de crime público e pelos titulares do 
direito de queixa nos crimes semi-públicos”. 
 

A decisão sobre a melhor maneira de julgar um crime e de o 
castigar é tomada pelo Régulo e os seus conselheiros. 
 

Pretende-se saber quem decide sobre a aplicação das regras do “processo penal 
consuetudinário”. 
- artigo 43 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Só o Ministério Público tem 
legitimidade para promover o processo penal. enº 2. Nos sectores onde não haja delegado 
do Ministério Público, a promoção do processo penal será feita pelos agentes da Polícia 
Judiciária e na ausência destes, pelos agentes da Polícia de Ordem Pública ou pelos 
agentes da Polícia de Sector, na ausência da Polícia de Ordem Pública”. 
 

Os crimes são sempre julgados por mais de uma pessoa. 
 
 

Pretende-se saber se existe um conceito semelhante ao do tribunal singular no direito 
processual penal consuetudinário.  
- nos termos do artigo 3 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector os Tribunais de Sector 
funcionam com “com um Presidente e dois Assessores” 
- artigo 48.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) – tribunal 
singular – “o tribunal singular é composto por um juiz” 
Pretende-se saber se algum tipo de crimes deve ser necessariamente julgados por mais do 
que uma pessoa  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 50.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 
20 de Novembro) – tribunal colectivo – “compete aos tribunais de competência genérica, 
funcionando em colectivo, julgar: a) os processos que respeitem a crime cuja pena máxima 
abstracta (aplicada forem) superiores a cinco anos de prisão”; e ii) artigo 106.º CPP – 
nulidades insanáveis – “nº 1. Para além das que a lei especialmente comine como tal, 
constituem nulidades insanáveis: a) A falta ou insuficiência do número de juízes que devam 
constituir o tribunal”; artigo 47.º da Lei Orgânica dos Tribunais – tribunal colectivo - “n.º1. O 
tribunal colectivo é composto por três juízes”. 
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A decisão final sobre o caso é aquela que for tomada pela 
maioria dos julgadores.  
 
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras da deliberação quando o julgamento é realizado por mais 
do que uma pessoa.  
- artigo 252.º CPP – processo de deliberações – “n.º 1. Ao encerramento da discussão, 
segue-se a deliberação por todos os juízes que constituírem o tribunal”; “nº 2. A deliberação 
é tomada por maioria simples de votos”. 
- de acordo com o nº 2 do artigo 37 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector “a decisão é 
tomada por maioria de votos dos membros que constituem o tribunal, sem prejuízo da 
prevalência da opinião do Juiz Presidente, que nestes casos deve ser fundamentada”. 
 

As autoridades da tabanca julgam e castigam os crimes de 
pessoas de etnia fula fora da tabanca.  
 
 
 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for da mesma etnia mas não da 
mesma tabanca.  
 – o Código do Processo Penal (CPP) prevê no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal 
aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau”. 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

As autoridades da tabanca julgam e castigam os crimes de 
pessoas fora da tabanca que não pertencem à etnia fula, não 
obstante o caso poder ser apreciado pelos tribunais do 
Estado.   
 
 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for uma pessoa de fora da tabanca e 
que não pertence à mesma etnia.  
– o Código do Processo Penal (CPP) prevê no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal 
aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau”. 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

As autoridades da tabanca julgam e castigam os crimes 
praticados por estrangeiros, podendo ser pedida a 
colaboração de pessoas que conheçam a cultura e a língua 
do presumível criminoso.  
 
 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for um estrangeiro.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
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residência do réu”. 
 

O julgamento é normalmente feito em língua fula, com a 
possibilidade de ser utilizado o crioulo, caso seja necessário.  
 
 
 

Pretende-se saber qual a língua utilizada nos julgamentos.  
- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 1. Sob pena de nulidade insanável, nos 
actos processuais escritos utiliza-se a língua portuguesa”; “nº 2. Nos actos processuais orais, 
oficiosamente ou a requerimento, poder-se-á determinar o uso do crioulo, dalgum dialecto 
usado pelas diversas etnias da Guiné-Bissau ou de língua estrangeira”; “nº 3. Para a 
redução a escrito das declarações em que não tenha sido usada a língua portuguesa, é 
obrigatório nomear interprete”.  
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados no 
Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas audiências 
conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. O tribunal, 
oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro dialecto, da língua oficial 
ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou julgamento. nº 4. No caso referido no 
número anterior, as declarações serão reduzidas a escrito em língua portuguesa”. 
 

É utilizado um tradutor se a pessoa acusada de praticar um 
crime não souber falar fula.  
 

Pretende-se saber como é julgado o arguido quando não conhece a língua da tabanca.  
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados no 
Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas audiências 
conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. O tribunal, 
oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro dialecto, da língua oficial 
ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou julgamento. nº 4. No caso referido no 
número anterior, as declarações serão reduzidas a escrito em língua portuguesa”. 

Normalmente o julgamento de um crime é oral.  
 
Existem algumas situações em que o julgamento de um crime 
é escrito por causa de possíveis reclamações e para garantir 
que não são violados os compromissos assumidos durante o 
julgamento. 
Podem ser feitos registos escritos dos julgamentos mais 
importantes. 

Pretende-se saber qual a forma dos actos processuais que integram o julgamento 
- Direito do Estado: i) artigo 88.º CPP – actos processuais escritos – “nº 1. Salvo quando a lei 
dispuser em contrário, os actos processuais revestem a forma escrita”; ii) artigo 89.º CPP – 
actos sob a forma oral – “nº 1. A prestação de declarações em processo penal é feita 
oralmente e sem recurso a documentos escritos previamente elaborados”; e iii) artigo 90.º 
CPP – documentação dos actos orais – “nº 1. Salvo disposição legal em contrário, os actos 
processuais sob forma oral, são documentados em auto”. 

A publicidade da decisão do julgamento é feita oralmente, 
nomeadamente pelas pessoas que assistiram ao julgamento e 
através da Mesquita.   
 
 

Pretende-se saber se a sentença do julgamento é pública e como é feita essa publicidade  
- artigo 79º - Limitação da publicidade – n.º 1. Excepcionalmente, o tribunal pode restringir, 
parcial ou totalmente, a publicidade do acto processual público desde que as circunstâncias 
concretas do caso o aconselhem como forma de preservar outros valores, nomeadamente a 
moral pública e a dignidade humana. 2. A exclusão da publicidade nunca abrangerá a leitura 
da sentença”.  
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
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pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem. nº 2. Tal medida não se aplica no momento em que o Tribunal proferir a 
sentença”. 

Se a vítima ou o criminoso não concordarem com a decisão 
do julgamento podem pedir que a situação seja apreciada 
uma segunda vezpelos mecanismos tradicionais de resolução 
de conflitos em matéria penal da etnia fula. 
 

Pretende-se saber se é possível a reapreciação da causa que foi julgada a pedido da vítima 
ou do réu.  
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 39 – “o presidente, após a comunicação da sentença deverá explicar aos presentes e 
às partes a decisão proferida e o seu sentido e alcance”;  
- artigo 41 – “nº 1. É de sete dias a contar da notificação da decisão recorrida, o prazo para 
recorrer. nº 2. O requerimento de interposição de recurso pode ser escrito ou verbal, sendo 
ditado para a acta quando formulado na audiência e fora dela, reduzido a auto pelo tribunal. 
3. O recurso não carece de ser motivado mas é comunicado pelo tribunal à parte contrária”. 

 

2.2.3. IMPARCIALIDADE DOS PARTICIPANTES NOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE 

NATUREZA PENAL 

O julgador pode ser parente da vítima, salvo nas situações em 
que possa ser parcial.  
 
 

Pretende-se saber se na selecção dos julgadores dos crimes são tidos em conta os motivos 
legais de impedimentos. 
- artigo 39.º CPP - Motivos de impedimento – “São motivos de impedimento: a) Ser, ou ter 
sido, cônjuge, parente ou afim até ao 3º grau (…) do suspeito no processo”. 

Os assuntos relacionados com um caso que vai ser julgado 
não podem ser comentados por aqueles que o vão apreciar. 
 
Nota: Na etnia fula existe o instituto do segredo de justiça. Os 
assuntos relacionados com um caso que vai ser julgado não 
podem ser comentados por aqueles que o vão apreciar. 

Pretende-se saber se existe algum conceito semelhante ao segredo de justiça  
- artigo 80.º – segredo de justiça – “nº 1. Todos os participantes e quaisquer pessoas que, 
por qualquer título, tomarem contacto com o processo e conhecimento, total ou parcial do 
seu conteúdo, ficam impedidos de o divulgar”. 

 

2.2.4. DIREITOS DA PESSOA QUE FOI ACUSADA DA PRÁTICA DE UM CRIME  

Antes do julgamento são feitas perguntas à pessoa que é 
acusada de ter praticado um crime sobre o que aconteceu.  
 
 

Pretende-se saber se o suspeito é ouvido sobre os factos que alegadamente cometeu  
- artigo 60.º CPP – declaração do suspeito – “1. Correndo inquérito contra pessoa 
determinada, por despacho, será declarado suspeito, logo que existam indícios de que 
cometeu um crime ou nele participou. 2. O despacho referido no número anterior é 
imediatamente notificado ao suspeito.3. O suspeito é obrigatoriamente interrogado nessa 
qualidade, salvo se, comprovadamente, não poder ser notificado”. 
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Se não conseguir a conciliação 
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ou esta for parcial, o tribunal inicia o julgamento com uma exposição feita pelo Juiz 
Presidente acerca da matéria da acusação. O tribunal facultará ao Ministério Público, ou à 
polícia em sua substituição, ao lesado e ao réu, por esta ordem, que exponham 
sucintamente os respectivos pontos de vista. nº 2. De seguida, o Juiz Presidente interroga o 
réu sobre os elementos de identificação e antecedentes criminais, a que este é obrigado a 
responder e com verdade, sob pena de incorrer em crime de desobediência ou falsas 
declarações. nº 3. O réu não é obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que 
lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
informada do crime de que é acusada.  

Pretende-se saber se o suspeito tem direito a ser informado  
- Direito do Estado: i) artigo 39.º CRGB – “nº1. Toda a pessoa privada de liberdade deve ser 
informada imediatamente das razões da sua detenção, e esta comunicada a parente ou 
pessoa de confiança do detido, por este indicadas”; ii) artigo 61.º CPP – direitos do suspeito 
– “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes direitos: a) Ser 
informado, sempre que solicitado a prestar declarações, dos actos que lhe imputam e dos 
direitos que lhe assistem”; e iii) Artigo 63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o 
suspeito é informado, de forma clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não 
existir prejuízo para a investigação, das provas que existem contra ele”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode pedir 
a ajuda de alguém para a auxiliar a defender-se.  
 
Nota: Na etnia fula o acusado recorre quase sempre ao auxílio de uma 
pessoa de reconhecida influência no seio da comunidade a fim de este o 
defender perante o julgador. 

 
 
Os anciãos podem assegurar a defesa do acusado, dado que 
não existe nenhuma pessoa que tenha por profissão ajudar 
outros a defender-se dos crimes de que são acusados.  
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário existe uma figura 
semelhante ao defensor/advogado 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 42.º CRGB – “nº3. O arguido tem o direito de escolher 
defensor e a ser por ele assistido em todos os actos do processo, especificando a lei os 
casos e as fases em que essa assistência é obrigatória”; ii) artigo 61.º CPP – direitos do 
suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes direitos: 
c) Ser assistido por defensor nos casos em que a lei determine a obrigatoriedade da 
assistência ou quando o requeira”; iii) artigo 65.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 
3/2002, 20 de Novembro) – advogados – “n.º1 Os advogados são indispensáveis à 
administração da justiça, competindo-lhes exercer o patrocínio das partes”; “nº 2. No 
exercício das suas funções os actos e manifestações dos advogados são invioláveis, nos 
limites fixados por lei”; “nº 3. Para a defesa dos direitos e garantias individuais, os advogados 
podem requerer a intervenção dos órgãos jurisdicionais competentes”; “nº 4. Entre 
advogados e magistrados não existe hierarquia, apenas o dever de colaboração e 
cooperação mútuas na administração da justiça”; iv) artigo 66.º Lei Orgânica dos Tribunais 
(Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) – mandatários provisionais – “nº 1. Quando nas regiões 
não haja advogado, nem solicitador pode o patrocínio ser exercido por mandatário 
provisional ou por quem o Juiz nomear para esse fim”; e v) artigo 49 da Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector “nº 1. O réu pode constituir advogado ou declarar que pretende efectuar 
a sua própria defesa. nº 2. Se o réu não tiver usado da faculdade prevista no número 
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anterior, o tribunal, no início da audiência de julgamento poderá nomear-lhe um defensor de 
entre as pessoas presentes na audiência. nº 3. A nomeação será obrigatória sempre que o 
réu revele dificuldade para efectuar a própria defesa”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não é 
obrigada a falar sobre o crime de que é acusada, tendo direito 
ao silêncio durante o julgamento. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
manter silêncio e se esse silêncio não poderá ser usado contra si  
- artigo 63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma 
clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir prejuízo para a 
investigação, das provas que existem contra ele, após o que se procede ao interrogatório de 
mérito se o suspeito quiser prestar declarações, esclarecendo-o de que o silencio o não 
desfavorecerá”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não é 
obrigada a dizer a verdade sobre o crime de que é acusada.  
 
Nota: A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não é obrigada a 
dizer a verdade sobre o crime de que é acusada. Ou seja, a pessoa acusada 
pode mentir sobre o crime de que é acusada. 

Pretende-se saber se o arguido é obrigado a dizer a verdade sobre o crime de que é 
acusado  
- artigo 61.º CPP – direitos do suspeito – “b) Decidir livremente prestar ou não declarações e 
fazê-lo em qualquer altura da investigação ou da audiência de julgamento, salvo o disposto 
no artigo 62º, alínea a)”;  
- artigo 63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma 
clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir prejuízo para a 
investigação, das provas que existem contra ele, após o que se procede ao interrogatório de 
mérito se o suspeito quiser prestar declarações, esclarecendo-o de que o silencio o não 
desfavorecerá”; 
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é obrigado a prestar 
declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer 
altura da audiência, se o entender.” 
 

As perguntas feitas a uma pessoa acusada de ter praticado 
um crime podem ser ouvidas por outras pessoas.   
 

Pretende-se saber se o processo penal consuetudinário é público  
- artigo 78.º CPP – publicidade – “nº 1. O processo penal é público a partir da acusação 
definitiva, tendo até esse momento carácter secreto” 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode ser 
afastada da tabanca, nomeadamente por questões de 
segurança da vítima.  
 
 
 
 

Pretende-se saber se é possívelalguém ser condenado sem julgamento  
- Direito do Estado: i) artigo 38.º da CRGB – “nº 2. Ninguém pode ser totalmente privado de 
liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de acto 
punido pela lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança”; “nº 3. 
Exceptua-se deste princípio a privação de liberdade, pelo tempo e nas condições que a lei 
determinar”; ii) artigo 40.º CRGB – “nº 1. A prisão sem culpa formada será submetida, no 
prazo máximo de quarenta e oito horas, a decisão judicial de validação ou manutenção, 
devendo o juiz conhecer das causas da detenção e comunicá-las ao detido, interrogá-lo e 
dar-lhe oportunidade de defesa”; iii) artigo 183.º CPP – conceito de detenção – “nº 1. 
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Detenção é toda a privação de liberdade por período de tempo inferior a 48 horas e em que 
o detido não pode ser colocado em estabelecimento prisional destinado à execução de pena 
privativa da liberdade nem ao cumprimento de prisão preventiva”; e iv) artigos 160.º a 169.º 
CPP – prisão preventiva. 
 

 

2.2.5. MEIOS UTILIZADOS PARA APURAR O QUE SUCEDEU 

Os testemunhos, a apresentação dos instrumentos usados 
para a prática do crime e o juramento perante o Alcorão 
constituem os meios usados para fazer a prova da prática de 
um crime.  
 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 42.º CRGB – “nº 6. São nulastodas asprovas obtidas mediante torturas, coacção, 
ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”; - artigo 37.º CRGB – “ninguém 
pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”.  
- CPP: i) artigo 113 - “em processo penal é admissível qualquer meio de prova que não seja 
proibido por lei”; ii) artigo 114 – “são absolutamente proibidas as provas obtidas mediante 
tortura, coacção, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas”; e iii) artigo 
115 – “salvo os casos previstos na lei ou em que haja consentimento expresso do titular 
também são proibidas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, 
na correspondência ou nas telecomunicações”.   
- artigo 52 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “Se o réu confessar os factos 
constantes da acusação ou do auto de notícia e o tribunal entender que o faz livremente, 
pode dispensar-se a produção da prova restante ou reduzi-la conforme o tribunal achar 
conveniente” 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode 
aceitar fazer testes espirituais.  
 
Nota: A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não é 

obrigada a fazer testes espirituais, antes pelo contrário, dado que 
normalmente é o próprio acusado que decide de sua livre e 
espontânea vontade submeter-se aqueles testes como forma de 
provar a sua inocência. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova espirituais admissíveis no direito processual 
penal consuetudinário  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor  

Os testemunhos podem não ser suficientes para ter a certeza 
que uma pessoa praticou um crime.  
 
 
 
 

Pretende-se saber quais os limites do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário. 
- Direito do Estado: i) artigo 118.º CPP – limites do depoimento testemunhal – “nº 1. A 
testemunha depõe sobre factos de que tenha conhecimento directo e interessem à decisão 
da causa”; “nº 2. A parte do depoimento em que se refiram factos que se ouviram a outras 
pessoas só servirão como meio de prova se comprovados pelas declarações das referidas 
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pessoas, entretanto chamadas a depor”; e ii) Artigo 247.º CPP – declaração das 
testemunhas – “nº 3. Os juízes podem, a qualquer momento, formular as perguntas que 
entenderem pertinentes à descoberta da verdade”. 
 

Só as pessoas que assistiram aos acontecimentos, as 
pessoas idóneas e as pessoas que tenham conhecimento dos 
factos podem ser chamadas a testemunhar.   
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 119.º CPP – capacidade para testemunhar – “nº 1. Qualquer pessoa tem capacidade 
para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”. 
 

Dezoito anos é a idade mínima para poder testemunhar.   
 
 
O discernimento da pessoa é a única condicionante ao 
testemunho de pessoas de idade avançada. 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 119º CPP - Capacidade para testemunhar – “1. Qualquer pessoa tem capacidade 
para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”.  

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm 
normalmente o mesmo valor num julgamento. 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens –  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor – nos termos do artigo 25 CRGB “o homem e 
a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
 

A testemunha pode ser parente da pessoa que está a ser 
julgada, desde que a sua idoneidade seja reconhecida pela 
comunidade fula.  
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial, as regras relativas a escusa  
- Direito do Estado: i) artigo 119.º, n.º 3 CPP “Podem recusar ser testemunhas os 
ascendentes, descendentes, cônjuge, irmãos e parentes do suspeito ou réu até ao 2º grau. 
Sob pena de nulidade as pessoas anteriormente referidas serão advertidas do direito que 
lhes assiste antes de iniciarem o depoimento”; ii) artigo 123 CPP – regras de inquirição – “nº 
2. A inquirição começa pela identificação da testemunha, incide sobre as relações de 
parentesco e interesse com os demais intervenientes processuais e sobre todas as 
circunstâncias relevantes para avaliação da credibilidade do testemunho”. 
 

Se forem apresentadas versões contraditórias dos 
acontecimentos que constituem um crime, os julgadores 
devem usar a sua experiência para apurar quem está a mentir 
e quem está a dizer a verdade ou procurar outras 
testemunhas que também saibam dos acontecimentos.  

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário. 
- artigo 123 CPP – regras de inquirição – “nº 2. A inquirição começa pela identificação da 
testemunha, incide sobre as relações de parentesco e interesse com os demais 
intervenientes processuais e sobre todas as circunstâncias relevantes para avaliação da 
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 credibilidade do testemunho”. 
 

É possível procurar provas sobre o que aconteceu na pessoa 
que é acusada de ter praticado um crime.  
 
É possível procurar provas sobre o que aconteceu na casa da 
pessoa que é acusada de ter praticado um crime. 
 

Pretende-se saber quais as regras relativas a buscas e apreensões no direito processual 
penal consuetudinário  
- artigo 137.º CPP – das buscas e revistas – “n.º 1. É efectuada revista quando houver de 
apreender objectos relacionados com um crime ou que possam servir como meio de prova 
que alguém transporte ou esconda na sua pessoa”. 
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MANCANHAS 
 

2.2. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

2.2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL. PRINCIPIOS GERAIS.  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Existem formas de resolução de conflitos para o apuramento e o 
castigo dos crimes. 
 
Nota: Para cada tipo de crime existe um castigo a aplicar. 

Pretende-se saber se existem regras consuetudinárias equivalentes ao Direito 
Processual Penal - “direito processual penal consuetudinário”. 
- Direito do Estado em vigor: i) Código do Processo Penal (aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 5/93, de 13 de Outubro); e ii) artigos 43 a 60 da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector (Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é considerada 
inocente até à decisão dos julgadores. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma regra consuetudinária equivalente ao princípio da 
presunção de inocência previsto no artigo 42.º Constituição da República da Guiné-
Bissau (CRGB) – “nº 2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em 
julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo 
compatível com as garantias de defesa”.  
 

Para que possa ser aplicado um castigo ao criminoso a vítima tem 
de se queixar daquilo que lhe aconteceu num prazo razoável  
 

Nota: Não existe nenhum prazo específico. 

 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante a um prazo para o exercício do 
direito de queixa. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 85.º doCódigo Penal (CP) – prazo para o 
exercício do direito de queixa – “n.º 1 quando o procedimento criminal depender de 
queixa esta deve ser apresentada nos seis meses após o titular ter tomado 
conhecimento do facto, sob pena de extinção do direito de queixa”; ii) artigo 87.º CP – 
prazos de prescrição – “n.º 1. O procedimento criminal extingue-se, por efeito de 
prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos: 
a) vinte anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite 
máximo for superior a dez anos; b) quinze anos, quando se tratar de crimes puníveis 
com pena de prisão cujo limite máximo for superior a cinco anos, mas não exceda dez 
anos; c) sete anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite 
máximo for superior a um ano, mas que não exceda cinco anos; d) três nos, nos 
restantes casos”; e iii) no nº 1 do artigo 45 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
está previsto que “fora de flagrante delito, o Ministério Público adquire a notícia do 
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crime por conhecimento próprio, através da participação das entidades policiais e 
mediante denúncia ou queixa”. 
 

Os crimes de homicídio e os praticados por estrangeiros, como o 
atropelamento, só podem ser julgados pelos juízes do Estado.  
 
As pessoas das tabancas mancanha recorrem aos tribunais do 
Estado para resolver crimes quando o conflito não foi resolvido pelos 
meios tradicionais ou uma das partes não ficou satisfeita com a 
decisão.  
 

Pretende-se saber se existe consciência de que alguns crimes devem ser resolvidos 
pela justiça estadual  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 32.º da CRGB – “todo o cidadão tem o direito de 
recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos de violem os seus direitos 
reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por 
insuficiência de meios económicos”; e ii) artigo 34.º CRGB – “todos têm direito À 
informação e à protecção jurídica, nos termos da lei”.  

As formas de resolução de conflitos em matéria penal existentes na 
etnia mancanha aplicam-se a todas as pessoas que vivem numa 
tabanca mancanha, mesmo que sejam de outra etnia ou 
estrangeiros.  
 

Pretende-se averiguar o âmbito de aplicação do direito processual penal 
consuetudinário, em especial, saber se as regras de direito consuetudinário aplicáveis 
o são só para as pessoas pertencentes à mesma etnia ou se também abrangem 
pessoas de outras etnias ou estrangeiros 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - não tem paralelo no Direito do 
Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê no nº 1 do artigo 4º que 
“a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal 
de Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar 
ou em que se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo 
desconhecido o local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o 
tribunal da área da residência do réu”. 
– no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto que “os estrangeiros, na base da 
reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam 
dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, 
excepto no que se refere aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e 
aos demais direitos e deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional.” 
 

Quando os conflitos envolvem pessoas da mesma etnia que vivem 
em tabancas diferentes, as pessoas são reunidas para o efeito, 
acompanhadas pelos seus representantes e testemunhas. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas 
pessoas da mesma etnia que vivem em tabancas diferentes 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal 
de Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar 
ou em que se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo 
desconhecido o local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o 
tribunal da área da residência do réu”. 

Os conflitos de natureza penal quando envolvem os chefes da 
tabanca são julgados pelo Régulo.  

Pretende-se saber se existem regras especiais para as pessoas que exercem o poder 
tradicional na tabanca – no Direito do Estado ter em consideração a Lei nº 14/97, de 2 
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de Dezembro, que regula os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos 
políticos que tem regras especiais aplicáveis: i) ao Presidente da República (artigo 33); 
ii) aos Deputados à Assembleia Nacional Popular (artigo 34); e iii) aos membros do 
Governo (artigo 35). 
- em termos comparativos pode ser referido o  artigo 82° CRGB “n.º 1 - Nenhum 
deputado pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, julgado ou condenado 
pelos votos e opiniões que emitir no exercício do seu mandato. 2 - Salvo em caso de 
flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois anos de trabalho 
obrigatório, ou prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os deputados 
não podem ser detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou fora 
dele”.  
 

É possível julgar mais do que uma pessoa pela prática de um crime.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se o mesmo processo pode ser utilizado para apreciar os 
comportamentos de vários arguidos  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 20º (CPP) - Conexão total – “1. Organizar-se-á 
um só processo quando: a) Vários agentes praticarem o mesmo ou diversos crimes 
em comparticipação; b) O mesmo ou diversos agentes praticarem vários crimes 
através da mesma conduta, ou na mesma ocasião ou lugar, ou sendo uns causa ou 
efeito dos outros,ou destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros (...); e ii) artigo 
21.º CPP - Conexão parcial – “1. É obrigatória a apensação de processos para 
julgamento quando, o mesmo ou vários agentes forem acusados definitivamente da 
prática de diversos crimes fora dos casos previsto no número anterior”. 
 

Os crimes são julgados com a presença da pessoa que praticou o 
crime.  
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe o conceito de julgamento à revelia . 
- artigo 235.º CPP – revelia própria – “nº 2. Decorrido o prazo (…) sem que o suspeito 
se apresente ou seja preso ou detido, designar-se-á data para julgamento à revelia, 
procedendo-se à sua notificação edital”.  
- Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – artigo 48 – “ nº 1. A audiência de julgamento 
poderá ser adiada uma só vez por falta do réu ou de quem deva prestar declarações. 
nº2. A segunda data designada para julgamento será notificada ao réu com 
advertência expressa de que o julgamento se realizará mesmo sem a sua presença. 
Sendo representado para todos os efeitos, por defensor nomeado na altura se não o 
tiver constituído”. 
 

A resolução de conflitos de natureza penal tem duas fases: i) 
ouvem-se as partes em conflito e, eventualmente, as suas 
testemunhas; e ii) o julgador decide quem é o culpado. 
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária  
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector as regras de processo em matéria criminal 
prevêem: i) tentativa de conciliação (artigo 50); ii) interrogatório do réu (artigo 51); iii) 
declarações (artigo 54); iv) alegações orais (artigo 57); v) intervenção final do réu 
(artigo 58); e vi) deliberação e sentença (artigo 59). 
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Os mecanismos de resolução de conflitos em matéria penal podem 
ser interrompidos ou suspensos. 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária, 
em especial, se é admitida a suspensão e interrupção da audiência de julgamento 
- artigo 226.º CPP – continuidade da audiência – “nº 1. A audiência é contínua, salvo 
os casos de suspensão ou interrupção previstas na lei”; “nº 2. O juiz-presidente 
determinará a suspensão da audiência pelo período de tempo necessário à satisfação 
das necessidades de alimentação e repouso dos participantes. A audiência será 
suspensa para continuar no dia útil imediato quando não puder ser concluída no dia 
em que se tiver iniciado”.  

O julgamento dos crimes é público. 
 

Pretende-se saber se as audiências de julgamento na justiça processual penal 
consuetudinária são públicas  
- artigo 223.º CPP – “nº 1. A audiência é publica, sob pena de nulidade insanável”. 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total 
ou parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral 
pública o aconselharem”. 
 

 

2.2.2. CONSTITUIÇÃO DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL  

A submissão a julgamento de um crime é decidida pelo chefe da 
família, o conselho de anciãos, o chefe da tabanca, pelo Régulo, ou 
pelo Régulo e os seus conselheiros 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento após recepção de uma notícia do crime, em 
especial, quem toma a decisão sobre se determinado facto é crime e deve ser julgado 
- artigo 176.º CPP – aquisição da notícia do crime – “nº 1. a notícia do crime adquire-
se por conhecimento próprio de quem deva efectuar a investigação que elaborará 
participação da ocorrência, mediante participação efectuada por outras autoridades ou 
por denúncia apresentada por qualquer cidadão quando se tratar de crime público e 
pelos titulares do direito de queixa nos crimes semi-públicos”.  
 

A decisão sobre a melhor maneira de julgar um crime e de o castigar 
é tomada pelo chefe da família, o conselho de anciãos, o chefe da 
tabanca, pelo Régulo, ou pelo Régulo e os seus conselheiros. 
 

Pretende-se saber quem decide sobre a aplicação das regras do “processo penal 
consuetudinário”. 
- artigo 43 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Só o Ministério Público tem 
legitimidade para promover o processo penal. enº 2. Nos sectores onde não haja 
delegado do Ministério Público, a promoção do processo penal será feita pelos 
agentes da Polícia Judiciária e na ausência destes, pelos agentes da Polícia de 
Ordem Pública ou pelos agentes da Polícia de Sector, na ausência da Polícia de 
Ordem Pública”. 

Os crimes não podem ser normalmente julgados apenas por uma 
pessoa, sendo decididos pelo chefe de tabanca ou, em recurso, pelo 

Pretende-se saber se algum tipo de crimes deve ser necessariamente julgados por 
mais do que uma pessoa . 
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Régulo, sempre acompanhados pelos seus conselheiros (homens 
grandes).  
 

- nos termos do artigo 3 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector os Tribunais de 
Sector funcionam com “com um Presidente e dois Assessores” 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 50.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 
3/2002, de 20 de Novembro) – tribunal colectivo – “compete aos tribunais de 
competência genérica, funcionando em colectivo, julgar: a) os processos que 
respeitem a crime cuja pena máxima abstracta (aplicada forem) superiores a cinco 
anos de prisão”; ii) artigo 106.º CPP – nulidades insanáveis – “nº 1. Para além das que 
a lei especialmente comine como tal, constituem nulidades insanáveis: a) A falta ou 
insuficiência do número de juízes que devam constituir o tribunal”; artigo 47.º da Lei 
Orgânica dos Tribunais – tribunal colectivo - “n.º1. O tribunal colectivo é composto por 
três juízes”.  
 

Nos crimes praticados por uma pessoa fora da tabanca que não 
pertença à etnia mancanha é criada uma comissão com pessoas 
com idade e capacidade para resolver conflitos, que integra 
representantes de várias tabancas.   
 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for uma pessoa de fora da 
tabanca e que não pertence à mesma etnia.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 

Nos crimes praticados por estrangeiros é criada uma comissão com 
pessoas com idade e capacidade para resolver conflitos, que integra 
representantes de várias tabancas, com destaque para a tabanca 
onde foi cometido o crime.   

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for um estrangeiro  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – no nº 1 do artigo 28 CRGB está 
previsto que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e os apátridas, que residam 
ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos 
políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres 
expressamente reservados por lei ao cidadão nacional.” 

Podem ser usadas várias línguas no julgamento de um crime, com 
destaque para a língua da tabanca e o crioulo.  
 
 

Pretende-se saber qual a língua utilizada nos julgamentos  
- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 1. Sob pena de nulidade insanável, 
nos actos processuais escritos utiliza-se a língua portuguesa”; “nº 2. Nos actos 
processuais orais, oficiosamente ou a requerimento, poder-se-á determinar o uso do 
crioulo, dalgum dialecto usado pelas diversas etnias da Guiné-Bissau ou de língua 
estrangeira”; “nº 3. Para a redução a escrito das declarações em que não tenha sido 
usada a língua portuguesa, é obrigatório nomear interprete”.  
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados 
no Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas 
audiências conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. 
O tribunal, oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro 
dialecto, da língua oficial ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou 
julgamento. nº 4. No caso referido no número anterior, as declarações serão reduzidas 
a escrito em língua portuguesa”. 
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O acusado da prática de um crime pode utilizar a sua língua durante 
o julgamento.   
 
Nota: Se eventualmente houver necessidade pode arranjar-se um 
tradutor. 

Pretende-se saber como é julgado o arguido quando não conhece a língua da tabanca  
- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 1. Sob pena de nulidade insanável, 
nos actos processuais escritos utiliza-se a língua portuguesa”; “nº 2. Nos actos 
processuais orais, oficiosamente ou a requerimento, poder-se-á determinar o uso do 
crioulo, dalgum dialecto usado pelas diversas etnias da Guiné-Bissau ou de língua 
estrangeira”; “nº 3. Para a redução a escrito das declarações em que não tenha sido 
usada a língua portuguesa, é obrigatório nomear interprete”. 
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados 
no Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas 
audiências conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. 
O tribunal, oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro 
dialecto, da língua oficial ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou 
julgamento. nº 4. No caso referido no número anterior, as declarações serão reduzidas 
a escrito em língua portuguesa”. 
 

O julgamento de um crime é todo oral.  
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual a forma dos actos processuais que integram o julgamento 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 88.º CPP – actos processuais escritos – “nº 1. 
Salvo quando a lei dispuser em contrário, os actos processuais revestem a forma 
escrita”; ii) artigo 89.º CPP – actos sob a forma oral – “nº 1. A prestação de 
declarações em processo penal é feita oralmente e sem recurso a documentos 
escritos previamente elaborados”; e iii) artigo 90.º CPP – documentação dos actos 
orais – “nº 1. Salvo disposição legal em contrário, os actos processuais sob forma oral, 
são documentados em auto”.  
 

É dada publicidade à decisão tomada pelos julgadores sobre um 
crime. 
 
 
 

Pretende-se saber se a sentença do julgamento é pública e como é feita essa 
publicidade  
- artigo 79º - Limitação da publicidade – n.º 1. Excepcionalmente, o tribunal pode 
restringir, parcial ou totalmente, a publicidade do acto processual público desde que as 
circunstâncias concretas do caso o aconselhem como forma de preservar outros 
valores, nomeadamente a moral pública e a dignidade humana. 2. A exclusão da 
publicidade nunca abrangerá a leitura da sentença”.  
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total 
ou parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral 
pública o aconselharem. nº 2. Tal medida não se aplica no momento em que o 
Tribunal proferir a sentença”. 
 

Se a vítima ou o criminoso não concordarem com a decisão do 
julgamento devem recorrer aos tribunais do Estado. 

Pretende-se saber se é possível a reapreciação da causa que foi julgada a pedido da 
vítima ou do réu. 
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- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 39 – “o presidente, após a comunicação da sentença deverá explicar aos 
presentes e às partes a decisão proferida e o seu sentido e alcance”;  
- artigo 41 – “nº 1. É de sete dias a contar da notificação da decisão recorrida, o prazo 
para recorrer. nº 2. O requerimento de interposição de recurso pode ser escrito ou 
verbal, sendo ditado para a acta quando formulado na audiência e fora dela, reduzido 
a auto pelo tribunal. 3. O recurso não carece de ser motivado mas é comunicado pelo 
tribunal à parte contrária”. 

 

2.2.3. IMPARCIALIDADE DOS PARTICIPANTES NOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE 

NATUREZA PENAL 

O julgador pode ser parente da vítima, nomeadamente pai, filho, 
avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio paterno ou filho de tio 
materno. 
 
O julgador pode ser parente da pessoa que está a ser julgada, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de 
tio paterno ou filho de tio materno. 

Pretende-se saber se na selecção dos julgadores dos crimes são tidos em conta os 
motivos legais de impedimentos 
- artigo 39.º CPP - Motivos de impedimento – “São motivos de impedimento: a) Ser, ou 
ter sido, cônjuge, parente ou afim até ao 3º grau (…) do suspeito no processo”. 

Os assuntos relacionados com um caso que vai ser julgado podem 
ser comentados por aqueles que o vão apreciar. 

Pretende-se saber se existe algum conceito semelhante ao segredo de justiça  
- artigo 80.º – segredo de justiça – “nº 1. Todos os participantes e quaisquer pessoas 
que, por qualquer título, tomarem contacto com o processo e conhecimento, total ou 
parcial do seu conteúdo, ficam impedidos de o divulgar”. 
 

 

2.2.4. DIREITOS DA PESSOA QUE FOI ACUSADA DA PRÁTICA DE UM CRIME  

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é informada da 
situaçãoem causa.  
 
 

Pretende-se saber se o suspeito tem direito a ser informado  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 39.º CRGB – “nº1. Toda a pessoa privada de 
liberdade deve ser informada imediatamente das razões da sua detenção, e esta 
comunicada a parente ou pessoa de confiança do detido, por este indicadas”; ii) artigo 
61.º CPP – direitos do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito 
goza dos seguintes direitos: a) Ser informado, sempre que solicitado a prestar 
declarações, dos actos que lhe imputam e dos direitos que lhe assistem”; e iii) Artigo 
63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma 
clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir prejuízo para a 
investigação, das provas que existem contra ele”.  



 

 

169 

 

Antes do julgamento são feitas perguntas à pessoa que é acusada 
de ter praticado um crime sobre o que aconteceu.  
 
 

Pretende-se saber se o suspeito é ouvido sobre os factos que alegadamente cometeu  
- artigo 60.º CPP – declaração do suspeito – “1. Correndo inquérito contra pessoa 
determinada, por despacho, será declarado suspeito, logo que existam indícios de que 
cometeu um crime ou nele participou. 2. O despacho referido no número anterior é 
imediatamente notificado ao suspeito.3. O suspeito é obrigatoriamente interrogado 
nessa qualidade, salvo se, comprovadamente, não poder ser notificado”. 
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Se não conseguir a 
conciliação ou esta for parcial, o tribunal inicia o julgamento com uma exposição feita 
pelo Juiz Presidente acerca da matéria da acusação. O tribunal facultará ao Ministério 
Público, ou à polícia em sua substituição, ao lesado e ao réu, por esta ordem, que 
exponham sucintamente os respectivos pontos de vista. nº 2. De seguida, o Juiz 
Presidente interroga o réu sobre os elementos de identificação e antecedentes 
criminais, a que este é obrigado a responder e com verdade, sob pena de incorrer em 
crime de desobediência ou falsas declarações. nº 3. O réu não é obrigado a prestar 
declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode fazê-lo, em 
qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode pedir que 
sejam feitas perguntas a outras pessoas sobre a situação.   
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem 
direito de oferecer provas e requerer as diligências que julgue necessárias à sua 
defesa 
- artigo 61.º CPP – direitos do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o 
suspeito goza dos seguintes direitos: g) Oferecer provas e requerer as diligências que 
julgue necessárias à sua defesa”.  
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada a 
falar sobre o crime de que é acusada.  
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem 
direito de manter silêncio e se esse silêncio não poderá ser usado contra si  
- artigo 63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de 
forma clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir prejuízo para 
a investigação, das provas que existem contra ele, após o que se procede ao 
interrogatório de mérito se o suspeito quiser prestar declarações, esclarecendo-o de 
que o silencio o não desfavorecerá”.  
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é obrigado a 
prestar declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode fazê-lo, 
em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada a 
dizer a verdade sobre o crime de que é acusada.  
 
 

Pretende-se saber se o arguido é obrigado a dizer a verdade sobre o crime de que é 
acusado  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor, devendo ter em consideração o artigo 
61.º CPP – direitos do suspeito – “b) Decidir livremente prestar ou não declarações e 
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fazê-lo em qualquer altura da investigação ou da audiência de julgamento, salvo o 
disposto no artigo 62º, alínea a)”.  
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Se não conseguir a 
conciliação ou esta for parcial, o tribunal inicia o julgamento com uma exposição feita 
pelo Juiz Presidente acerca da matéria da acusação. O tribunal facultará ao Ministério 
Público, ou à polícia em sua substituição, ao lesado e ao réu, por esta ordem, que 
exponham sucintamente os respectivos pontos de vista. nº 2. De seguida, o Juiz 
Presidente interroga o réu sobre os elementos de identificação e antecedentes 
criminais, a que este é obrigado a responder e com verdade, sob pena de incorrer em 
crime de desobediência ou falsas declarações. nº 3. O réu não é obrigado a prestar 
declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode fazê-lo, em 
qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

As perguntas feitas a uma pessoa acusada de ter praticado um 
crime podem ser ouvidas por outras pessoas.   
 
 

Pretende-se saber se o processo penal consuetudinário é público  
- artigo 78.º CPP – publicidade – “nº 1. O processo penal é público a partir da 
acusação definitiva, tendo até esse momento carácter secreto”.  

Se uma pessoa for encontrada a praticar um crime em flagrante 
delito, pode ser detida ou presa antes de ser julgada.   
 
 
 

Pretende-se saber se é possívelalguém ser preso em flagrante delito  
- artigo 185.º – flagrante delito – “nº 1. É flagrante delitotodo ocrime que se está a 
cometer”; “nº 2. Considera-se flagrante delitotodo ocrime que se acabou de cometer”; 
“nº 3. Presume-se também flagrante delito o caso em que o agente for, logo após o 
crime, perseguido por qualquer pessoa ou encontrada com objectos ou sinais que 
mostrem claramente que acabou de o cometer ou de nele participar”.  
- no artigo 44 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que: “ nº 1. Os 
presos em flagrante delito por crime a que corresponda pena de prisão até 2 anos 
serão, imediatamente entregues ao Ministério Público, Polícia Judiciária, Polícia de 
Ordem Pública ou Polícia de Segurança de Sector, na ausência daqueles pela 
entidade que os prendeu”; e “nº 2. O Ministério Público, ou a polícia em sua 
substituição, ouve a entidade que efectuou a prisão, após o que, se considerar 
existirem indícios suficientes da prática de um crime, elabora o auto de notícia e 
apresenta o preso para ser julgado no prazo de 48 horas”. 
 

É possível a pessoa que é acusada de ter praticado um crime ser 
afastada da tabanca antes de ser julgada para apaziguar os ânimos 
da pessoa prejudicada ou dos seus familiares. 
 

Pretende-se saber se há uma ostracização (que acaba por ser uma forma de punição 
sem paralelo no Direito estadual positivo) do arguido antes de este ser julgado. 
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2.2.5. MEIOS UTILIZADOS PARA APURAR O QUE SUCEDEU 

Podem ser utilizados os seguintes meios para fazer a prova da 
prática de um crime: i) testemunhos; ii) juramentos perante o Irã; iii) 
uso de locais sagrados onde se utiliza a aguardente; iv) sacrifício de 
galinhas (“a pessoa que tiver a galinha com órgão preto foi quem 
praticou o crime” ou “se o bico da galinha estiver escuro é prova de 
que é culpado, se estiver claro é prova de que é inocente”); v) folhas 
de palmeira fervidas em duas caldeiras (a pessoa que tiver a 
caldeira a derramar foi quem praticou o crime); e vi) ferros sagrados.  
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis no direito processual penal 
consuetudinário e se são admissíveis meios de prova espirituais. 
- artigo 42.º CRGB – “nº 6. São nulastodas asprovas obtidas mediante torturas, 
coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida 
privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”; - artigo 37.º 
CRGB – “ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, 
desumanos e degradantes”.  
- CPP: i) artigo 113 - “em processo penal é admissível qualquer meio de prova que 
não seja proibido por lei”; ii) artigo 114 – “são absolutamente proibidas as provas 
obtidas mediante tortura, coacção, em geral, ofensa da integridade física ou moral das 
pessoas”; e iii) artigo 115 – “salvo os casos previstos na lei ou em que haja 
consentimento expresso do titular também são proibidas as provas obtidas mediante 
intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 
telecomunicações”.   
- artigo 52 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “Se o réu confessar os factos 
constantes da acusação ou do auto de notícia e o tribunal entender que o faz 
livremente, pode dispensar-se a produção da prova restante ou reduzi-la conforme o 
tribunal achar conveniente”. 
 

Os testemunhos de pessoas podem não ser suficientes para ter a 
certeza que uma pessoa praticou um crime.  
 
 
 

Pretende-se saber quais os limites do depoimento testemunhal no direito processual 
penal consuetudinário.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 118.º CPP – limites do depoimento testemunhal – 
“nº 1. A testemunha depõe sobre factos de que tenha conhecimento directo e 
interessem à decisão da causa”; “nº 2. A parte do depoimento em que se refiram 
factos que se ouviram a outras pessoas só servirão como meio de prova se 
comprovados pelas declarações das referidas pessoas, entretanto chamadas a 
depor”; e ii) Artigo 247.º CPP – declaração das testemunhas – “nº 3. Os juízes podem, 
a qualquer momento, formular as perguntas que entenderem pertinentes à descoberta 
da verdade”.  
 

Qualquer pessoa pode apresentar a sua versão dos acontecimentos 
que constituem um crime, mas é ponderada a idade daquele que 
presta o testemunho quando não é adulto.  
 
Nota: Não pode ser uma pessoa que não sabe entender, como é o 

caso de menores. Uma criança a partir dos 10 anos pode 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual 
penal consuetudinário.  
- artigo 119.º CPP – capacidade para testemunhar – “nº 1. Qualquer pessoa tem 
capacidade para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão 
física e mental para prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”.  
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testemunhar o facto que presenciou. 

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o mesmo 
valor num julgamento. 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual 
penal consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor 
que o dos homens  
-não há paralelo no Direito do Estado em vigor– nos termos do artigo 25 CRGB “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
 

A testemunha pode ser parente da pessoa que está a ser julgada, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de 
tio paterno ou filho de tio materno.   
 
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual 
penal consuetudinário, em especial, as regras relativas a escusa  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 119.º, n.º 3 CPP “Podem recusar ser 
testemunhas os ascendentes, descendentes, cônjuge, irmãos e parentes do suspeito 
ou réu até ao 2º grau. Sob pena de nulidade as pessoas anteriormente referidas serão 
advertidas do direito que lhes assiste antes de iniciarem o depoimento”; ii) artigo 123 
CPP – regras de inquirição – “nº 2. A inquirição começa pela identificação da 
testemunha, incide sobre as relações de parentesco e interesse com os demais 
intervenientes processuais e sobre todas as circunstâncias relevantes para avaliação 
da credibilidade do testemunho”,e iii) artigo 55 da Lei Orgânica dos Tribunais de 
Sector: “nº 1. Podem recusar-se a prestar declarações: a) os descendentes e os 
ascendentes do lesado e do réu; b) os irmãos e cônjuges do lesado e do réu; c) quem 
viver em união marital com o lesado ou com o réu. nº 2. O Juiz Presidente adverte as 
pessoas indicadas no número anterior de que têm o direito de recusar a prestar 
declarações e que, não recusando, ficam sujeitas ao dever de dizer a verdade”. 
 

Se forem apresentadas versões contraditórias dos acontecimentos 
que constituem um crime, as pessoas são levadas para um local 
sagrado para que apresentem novamente as suas versões dos 
factos.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual 
penal consuetudinário, em especial se existe a figura da acareação  
- Direito do Estado: i) artigo 126.º CPP – acareação – “quando houver contradição 
entre declarações prestadas pelo arguido, assistente, e testemunha ou entre si, se 
forem vários com a mesma qualidade, e não for possível descobrir qual é a verdade a 
partir do teor das declarações contraditórias, ordenar-se-á, oficiosamente ou a 
requerimento, a acareação dos autores das declarações contraditórias”; e ii) artigo 
127.º CPP – acareação – “nº 1. quem presidir à produção de prova esclarece os 
acareados dos aspectos em contradição e solicita-lhes que os confirmem ou 
contestem a posição contrária”; “nº 2. quando necessário, a entidade que efectuar a 
acareação formulará as perguntas que entenda necessárias à descoberta da 
verdade”.  
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É possível procurar provas sobre o que aconteceu na pessoa que é 
acusada de ter praticado um crime.  
 
 
É possível procurar provas sobre o que aconteceu na casa de uma 
pessoa acusada de ter praticado um crime.  
 

Pretende-se saber quais as regras relativas a buscas e apreensões no direito 
processual penal consuetudinário  
- artigo 137.º CPP – das buscas e revistas – “n.º 1. É efectuada revista quando houver 
de apreender objectos relacionados com um crime ou que possam servir como meio 
de prova que alguém transporte ou esconda na sua pessoa”.  

É possível ter a certeza que a pessoa acusada de praticar o crime é 
a pessoa que efectivamente o praticou através da sua submissão a 
provas físicas ou espirituais, por via testemunhal ou se a pessoa 
confessar o crime. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao reconhecimento de pessoas  
- artigo 128.º CPP – reconhecimento de pessoas – “nº 1. se quem dever proceder ao 
reconhecimento dalguma pessoa não conseguir identificá-la cabalmente através da 
descrição das suas características, proceder-se-á ao reconhecimento físico daquela”; 
“nº 2. Fora da audiência de julgamento, a validade deste meio de prova exige que se 
coloque a pessoa a reconhecer no meio de várias outras com idênticas características 
físicas e modo de vestir, devendo quem proceder ao reconhecimento declarar se 
algum dos presentes é a pessoa a identificar e, caso afirmativo, qual”.  
- artigo 52 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “Se o réu confessar os factos 
constantes da acusação ou do auto de notícia e o tribunal entender que o faz 
livremente, pode dispensar-se a produção da prova restante ou reduzi-la conforme o 
tribunal achar conveniente” 
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MANDINGAS 
 

2.2. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

2.2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL. PRINCÍPIOS GERAIS.  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Existem formas de resolução de conflitos para o apuramento e 
o castigo dos crimes a cargo, sucessivamente, dos chefes de 
moranças, dos chefes da tabanca e do Régulo.   
 
 

Pretende-se saber se existem regras consuetudinárias equivalentes ao Direito Processual 
Penal - “direito processual penal consuetudinário”. 
- Direito do Estado em vigor: i) Código do Processo Penal (aprovado pelo Decreto-Lei nº 
5/93, de 13 de Outubro); e ii) artigos 43 a 60 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
(Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
considerada inocente até à decisão do julgador ou julgadores. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma regra consuetudinária equivalente ao princípio da 
presunção de inocência previsto no artigo 42.º Constituição da República da Guiné-Bissau 
(CRGB) – “nº 2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença 
de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de 
defesa”. 

Com excepção dos homicídios (crimes de sangue), todos os 
crimes podem ser resolvidos na base de usos e costumes 
locais mandingas.  
 

Pretende-se saber se existem regras consuetudinárias equivalentes ao Direito Processual 
Penal e qual o seu âmbito. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

Os crimes de homicídio só podem ser julgados nos tribunais 
do Estado.  
 
 

Pretende-se saber se existe consciência de que alguns crimes devem ser resolvidos pela 
justiça estadual. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 32.º da CRGB – “todo o cidadão tem o direito de 
recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos de violem os seus direitos reconhecidos 
pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
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económicos”; e ii) artigo 34.º CRGB – “todos têm direito À informação e à protecção jurídica, 
nos termos da lei”.  
 

As formas de resolução de conflitos em matéria penal 
existentes na etnia mandinga aplicam-se a todas as pessoas 
que vivem numa tabanca mandinga, mesmo que sejam de 
outra etnia ou estrangeiros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se averiguar o âmbito de aplicação do direito processual penal consuetudinário, em 
especial, saber se as regras de direito consuetudinário aplicáveis o são só para as pessoas 
pertencentes à mesma etnia  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
- no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e 
os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e 
estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos 
direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres 
expressamente reservados por lei ao cidadão nacional.” 
 

Os conflitos que envolvam pessoas de etnias diferentes que 
vivam numa tabanca mandinga são resolvidos pelo conselho 
de anciões e pelo chefe da tabanca, a quem cabe a decisão 
final. 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas de 
diversas etnias que habitam na mesma tabanca. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

Os conflitos que envolvam pessoas de etnia mandinga que 
vivem em tabancas mandinga diferentes são resolvidos pelo 
conselho de anciões das tabancas onde se encontram a 
vítima ou vítimas e o criminoso ou criminosos. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas da 
mesma etnia que vivem em tabancas diferentes. 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

Os conflitos que envolvam pessoas de várias etnias que 
vivem em tabancas mandinga diferentes são resolvidos pelo 
conselho de anciões das tabancas onde se encontram a 
vítima ou vítimas e o criminoso ou criminosos. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas de 
diversas etnias que vivem em diversas tabancas 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
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Os conflitos de natureza penal que envolvem estrangeiros que 
vivem na região da tabanca mandinga e fora da região, como 
nos casos de atropelamento de pessoas ou morte de animais 
domésticos, são resolvidos pelo chefe da tabanca.  
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidos estrangeiros  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto 
que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se 
encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao 
exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados 
por lei ao cidadão nacional.” 
 

Quando os conflitos de natureza penal envolvem o chefe de 
uma tabanca mandinga, são chamados os anciãos das 
tabancas mandinga vizinhas de modo a que este confesse o 
crime e peça perdão, sob pena de ser expulso da chefia e 
substituído por um seu parente.  
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existem regras especiais para as pessoas que exercem o poder 
tradicional na tabanca – no Direito do Estado ter em consideração a Lei nº 14/97, de 2 de 
Dezembro, que regula os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos que 
tem regras especiais aplicáveis: i) ao Presidente da República (artigo 33); ii) aos Deputados 
à Assembleia Nacional Popular (artigo 34); e iii) aos membros do Governo (artigo 35). 
- em termos comparativos pode ser referido o  artigo 82° CRGB “n.º 1 - Nenhum deputado 
pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, julgado ou condenado pelos votos e 
opiniões que emitir no exercício do seu mandato. 2 - Salvo em caso de flagrante delito a que 
corresponda pena igual ou superior a dois anos de trabalho obrigatório, ou prévio 
assentimento da Assembleia Nacional Popular, os deputados não podem ser detidos ou 
presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou fora dele”.  
 

É possível julgar mais do que uma pessoa pela prática de um 
crime.   
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se o mesmo processo pode ser utilizado para apreciar os 
comportamentos de vários arguidos  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 20º CPP - Conexão total – “1. Organizar-se-á um só 
processo quando: a) Vários agentes praticarem o mesmo ou diversos crimes em 
comparticipação; b) O mesmo ou diversos agentes praticarem vários crimes através da 
mesma conduta, ou na mesma ocasião ou lugar, ou sendo uns causa ou efeito dos outros,ou 
destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros (...); e ii) artigo 21.º CPP - Conexão 
parcial – “1. É obrigatória a apensação de processos para julgamento quando, o mesmo ou 
vários agentes forem acusados definitivamente da prática de diversos crimes fora dos casos 
previsto no número anterior”.  
 

Os crimes só podem ser julgados com a presença da pessoa 
que praticou o crime.  
 
 

Pretende-se saber se existe o conceito de julgamento à revelia  
- artigo 235.º CPP – revelia própria – “nº 2. Decorrido o prazo (…) sem que o suspeito se 
apresente ou seja preso ou detido, designar-se-á data para julgamento à revelia, 
procedendo-se à sua notificação edital”.  
- Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – artigo 48 – “ nº 1. A audiência de julgamento poderá 
ser adiada uma só vez por falta do réu ou de quem deva prestar declarações. nº 2. A 
segunda data designada para julgamento será notificada ao réu com advertência expressa 
de que o julgamento se realizará mesmo sem a sua presença. Sendo representado para 
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todos os efeitos, por defensor nomeado na altura se não o tiver constituído”. 
 

Os crimes, logo que sejam conhecidos os seus autores, são 
imediatamente julgados. 
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor  
 

Os mecanismos de resolução de conflitos de natureza penal 
não podem ser interrompidos ou suspensos.  
 
 
 
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária, em 
especial, se é admitida a suspensão e interrupção da audiência de julgamento 
- artigo 226.º CPP – continuidade da audiência – “nº 1. A audiência é contínua, salvo os 
casos de suspensão ou interrupção previstas nas lei”; “nº 2. O juiz-presidente determinará a 
suspensão da audiência pelo período de tempo necessário à satisfação das necessidades 
de alimentação e repouso dos participantes. A audiência será suspensa para continuar no 
dia útil imediato quando não puder ser concluída no dia em que se tiver iniciado”.  
 

O julgamento dos crimes não é público, estando aberto 
exclusivamente aos anciãos da tabanca. 
 

Pretende-se saber se as audiências de julgamento na justiça processual penal 
consuetudinária são públicas  
- artigo 223.º CPP – “nº 1. A audiência é publica, sob pena de nulidade insanável”. 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem”. 
 

 

2.2.2. CONSTITUIÇÃO DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL  

A submissão a julgamento de um crime é decidida pelo chefe 
da tabanca.  
 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento após recepção de uma notícia do crime, em 
especial, quem toma a decisão sobre se determinado facto é crime e deve ser julgado 
- artigo 176.º CPP – aquisição da notícia do crime – “nº 1. a notícia do crime adquire-se por 
conhecimento próprio de quem deva efectuar a investigação que elaborará participação da 
ocorrência, mediante participação efectuada por outras autoridades ou por denúncia 
apresentada por qualquer cidadão quando se tratar de crime público e pelos titulares do 
direito de queixa nos crimes semi-públicos”. 

A decisão sobre a melhor maneira de julgar um crime e de o 
castigar é tomada pelo chefe da tabanca. 
 

Pretende-se saber quem decide sobre a aplicação das regras do “processo penal 
consuetudinário”. 
- artigo 43 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Só o Ministério Público tem 
legitimidade para promover o processo penal. e nº 2. Nos sectores onde não haja delegado 
do Ministério Público, a promoção do processo penal será feita pelos agentes da Polícia 
Judiciária e na ausência destes, pelos agentes da Polícia de Ordem Pública ou pelos 
agentes da Polícia de Sector, na ausência da Polícia de Ordem Pública”. 
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Os crimes não podem ser julgados apenas por uma pessoa. 
 
 
 

Pretende-se saber se existe algum tipo de crimes que possam ser julgados apenas por uma 
pessoa.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 50.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 
20 de Novembro) – tribunal colectivo – “compete aos tribunais de competência genérica, 
funcionando em colectivo, julgar: a) os processos que respeitem a crime cuja pena máxima 
abstracta (aplicada forem) superiores a cinco anos de prisão”; ii) artigo 106.º CPP – 
nulidades insanáveis – “nº 1. Para além das que a lei especialmente comine como tal, 
constituem nulidades insanáveis: a) A falta ou insuficiência do número de juízes que devam 
constituir o tribunal”; iii) artigo 47.º da Lei Orgânica dos Tribunais – tribunal colectivo - “n.º1. 
O tribunal colectivo é composto por três juízes”; e iv) nos termos do artigo 3 da Lei Orgânica 
dos Tribunais de Sector os Tribunais de Sector funcionam com “com um Presidente e dois 
Assessores”.   
 

Num julgamento o chefe da tabanca decide definitivamente 
após ouvir a opinião do conselho de anciões.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras da deliberação quando o julgamento é realizado por mais 
do que uma pessoa.  
- artigo 252.º CPP – processo de deliberações – “n.º 1. Ao encerramento da discussão, 
segue-se a deliberação por todos os juízes que constituírem o tribunal”; “nº 2. A deliberação 
é tomada por maioria simples de votos”.  
- de acordo com o nº 2 do artigo 37 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector “a decisão é 
tomada por maioria de votos dos membros que constituem o tribunal, sem prejuízo da 
prevalência da opinião do Juiz Presidente, que nestes casos deve ser fundamentada”. 
 

O conselho de anciões de uma tabanca mandinga podem 
pedir a colaboração dos conselhos de anciões de outras 
tabancas mandingas para proceder ao julgamento de crimes 
que tenham sido praticados por pessoas de etnia mandinga 
de fora da tabanca e pessoas de outras etnias que habitem 
uma tabanca mandinga. 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for da mesma etnia mas não da 
mesma tabanca ou de outras etnias. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor.  

Quando os crimes são praticados por um estrangeiro que 
habita uma tabanca mandinga, o conselho de anciões analisa 
o caso e submete-o à decisão final do chefe da tabanca. 
 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for um estrangeiro  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto 
que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se 
encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao 
exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados 
por lei ao cidadão nacional.” 
 

No julgamento de um crime só é usada a língua mandinga.  Pretende-se saber qual a língua utilizada nos julgamentos.  
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- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 1. Sob pena de nulidade insanável, nos 
actos processuais escritos utiliza-se a língua portuguesa”; “nº 2. Nos actos processuais orais, 
oficiosamente ou a requerimento, poder-se-á determinar o uso do crioulo, dalgum dialecto 
usado pelas diversas etnias da Guiné-Bissau ou de língua estrangeira”; “nº 3. Para a 
redução a escrito das declarações em que não tenha sido usada a língua portuguesa, é 
obrigatório nomear interprete”.  
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados no 
Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas audiências 
conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. O tribunal, 
oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro dialecto, da língua oficial 
ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou julgamento. nº 4. No caso referido no 
número anterior, as declarações serão reduzidas a escrito em língua portuguesa”. 
 

É fornecido um tradutor à pessoa acusada de praticar um 
crime que não sabe falar a língua mandinga.  
 

Pretende-se saber como é julgado o arguido quando não conhece a língua da tabanca  
- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 1. Sob pena de nulidade insanável, nos 
actos processuais escritos utiliza-se a língua portuguesa”; “nº 2. Nos actos processuais orais, 
oficiosamente ou a requerimento, poder-se-á determinar o uso do crioulo, dalgum dialecto 
usado pelas diversas etnias da Guiné-Bissau ou de língua estrangeira”; “nº 3. Para a 
redução a escrito das declarações em que não tenha sido usada a língua portuguesa, é 
obrigatório nomear interprete”. 
 

O julgamento de um crime é todo oral. 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual a forma dos actos processuais que integram o julgamento 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 88.º CPP – actos processuais escritos – “nº 1. Salvo 
quando a lei dispuser em contrário, os actos processuais revestem a forma escrita”; ii) artigo 
89.º CPP – actos sob a forma oral – “nº 1. A prestação de declarações em processo penal é 
feita oralmente e sem recurso a documentos escritos previamente elaborados”; e iii) artigo 
90.º CPP – documentação dos actos orais – “nº 1. Salvo disposição legal em contrário, os 
actos processuais sob forma oral, são documentados em auto”.  
 

É dada publicidade oral à decisão tomada por aqueles que 
estiveram presentes no local do julgamento.  
 
 

Pretende-se saber se a sentença do julgamento é pública e como é feita essa publicidade  
- artigo 79º CPP - Limitação da publicidade – n.º 1. Excepcionalmente, o tribunal pode 
restringir, parcial ou totalmente, a publicidade do acto processual público desde que as 
circunstâncias concretas do caso o aconselhem como forma de preservar outros valores, 
nomeadamente a moral pública e a dignidade humana. 2. A exclusão da publicidade nunca 
abrangerá a leitura da sentença”. 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem. nº 2. Tal medida não se aplica no momento em que o Tribunal proferir a 
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sentença”. 
 

Nem a vítima, nem o criminoso condenado, podem recorrer da 
decisão do julgamento. 
 

Pretende-se saber se é possível a reapreciação da causa que foi julgada a pedido da vítima 
ou do condenado 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 39 – “o presidente, após a comunicação da sentença deverá explicar aos presentes e 
às partes a decisão proferida e o seu sentido e alcance”;  
- artigo 41 – “nº 1. É de sete dias a contar da notificação da decisão recorrida, o prazo para 
recorrer. nº 2. O requerimento de interposição de recurso pode ser escrito ou verbal, sendo 
ditado para a acta quando formulado na audiência e fora dela, reduzido a auto pelo tribunal. 
3. O recurso não carece de ser motivado mas é comunicado pelo tribunal à parte contrária”. 

 

2.2.3. IMPARCIALIDADE DOS PARTICIPANTES NOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE 

NATUREZA PENAL 

O julgador pode ser parente da vítima, nomeadamente pai, 
filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio paterno ou 
filho de tio materno.    
O julgador pode ser parente da pessoa que está a ser julgada, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno. 

Pretende-se saber se na selecção dos julgadores dos crimes são tidos em conta os motivos 
legais de impedimentos. 
- artigo 39.º CPP - Motivos de impedimento – “São motivos de impedimento: a) Ser, ou ter 
sido, cônjuge, parente ou afim até ao 3º grau (…) do suspeito no processo”. 

Os assuntos relacionados com um caso que vai ser julgado 
podem ser comentados por aqueles que o vão apreciar. 
 

Pretende-se saber se existe algum conceito semelhante ao segredo de justiça  
- artigo 80.º – segredo de justiça – “nº 1. Todos os participantes e quaisquer pessoas que, 
por qualquer título, tomarem contacto com o processo e conhecimento, total ou parcial do 
seu conteúdo, ficam impedidos de o divulgar”. 

 

2.2.4. DIREITOS DA PESSOA QUE FOI ACUSADA DA PRÁTICA DE UM CRIME  

Antes do julgamento podem ser feitas perguntas à pessoa que 
é acusada de ter praticado um crime.  
 

Pretende-se saber se o suspeito é ouvido sobre os factos que alegadamente cometeu  
- artigo 60.º CPP – declaração do suspeito – “1. Correndo inquérito contra pessoa 
determinada, por despacho, será declarado suspeito, logo que existam indícios de que 
cometeu um crime ou nele participou. 2. O despacho referido no número anterior é 
imediatamente notificado ao suspeito.3. O suspeito é obrigatoriamente interrogado nessa 
qualidade, salvo se, comprovadamente, não poder ser notificado”.  
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Se não conseguir a conciliação 
ou esta for parcial, o tribunal inicia o julgamento com uma exposição feita pelo Juiz 
Presidente acerca da matéria da acusação. O tribunal facultará ao Ministério Público, ou à 
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polícia em sua substituição, ao lesado e ao réu, por esta ordem, que exponham 
sucintamente os respectivos pontos de vista. nº 2. De seguida, o Juiz Presidente interroga o 
réu sobre os elementos de identificação e antecedentes criminais, a que este é obrigado a 
responder e com verdade, sob pena de incorrer em crime de desobediência ou falsas 
declarações. nº 3. O réu não é obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que 
lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
informada do crime de que é acusada. 
 
 

Pretende-se saber se o suspeito tem direito a ser informado  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 39.º CRGB – “nº1. Toda a pessoa privada de liberdade 
deve ser informada imediatamente das razões da sua detenção, e esta comunicada a 
parente ou pessoa de confiança do detido, por este indicadas”; ii) artigo 61.º CPP – direitos 
do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes 
direitos: a) Ser informado, sempre que solicitado a prestar declarações, dos actos que lhe 
imputam e dos direitos que lhe assistem”; e iii) Artigo 63.º CPP – Regras gerais do 
interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma clara e precisa, dos factos que lhe 
são imputados e, se não existir prejuízo para a investigação, das provas que existem contra 
ele”.  
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não pode 
pedir a ajuda de alguém para a auxiliar a defender-se.  
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário existe uma figura 
semelhante ao defensor ou advogado 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 42.º CRGB – “nº3. O arguido tem o direito de escolher 
defensor e a ser por ele assistido em todos os actos do processo, especificando a lei os 
casos e as fases em que essa assistência é obrigatória”; ii) artigo 61.º CPP – direitos do 
suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes direitos: 
c) Ser assistido por defensor nos casos em que a lei determine a obrigatoriedade da 
assistência ou quando o requeira”; iii) artigo 65.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 
3/2002, 20 de Novembro) – advogados – “n.º1 Os advogados são indispensáveis à 
administração da justiça, competindo-lhes exercer o patrocínio das partes”; “nº 2. No 
exercício das suas funções os actos e manifestações dos advogados são invioláveis, nos 
limites fixados por lei”; “nº 3. Para a defesa dos direitos e garantias individuais, os advogados 
podem requerer a intervenção dos órgãos jurisdicionais competentes”; “nº 4. Entre 
advogados e magistrados não existe hierarquia, apenas o dever de colaboração e 
cooperação mútuas na administração da justiça”; iv) artigo 66.º Lei Orgânica dos Tribunais 
(Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) – mandatários provisionais – “nº 1. Quando nas regiões 
não haja advogado, nem solicitador pode o patrocínio ser exercido por mandatário 
provisional ou por quem o Juiz nomear para esse fim”; e v) artigo 49 da Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector “nº 1. O réu pode constituir advogado ou declarar que pretende efectuar 
a sua própria defesa. nº 2. Se o réu não tiver usado da faculdade prevista no número 
anterior, o tribunal, no início da audiência de julgamento poderá nomear-lhe um defensor de 
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entre as pessoas presentes na audiência. nº 3. A nomeação será obrigatória sempre que o 
réu revele dificuldade para efectuar a própria defesa”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode pedir 
que sejam feitas perguntas a outras pessoas sobre a situação.   
 
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
oferecer provas e requerer as diligências que julgue necessárias à sua defesa 
- artigo 61.º CPP – direitos do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito 
goza dos seguintes direitos: g) Oferecer provas e requerer as diligências que julgue 
necessárias à sua defesa”.  
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada 
a falar sobre o crime de que é acusada.   
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
manter silêncio e se esse silêncio não poderá ser usado contra si  
- artigo 63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma 
clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir prejuízo para a 
investigação, das provas que existem contra ele, após o que se procede ao interrogatório de 
mérito se o suspeito quiser prestar declarações, esclarecendo-o de que o silencio o não 
desfavorecerá”.  
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é obrigado a prestar 
declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer 
altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada 
a dizer a verdade sobre o crime de que é acusada.  
 
 

Pretende-se saber se o arguido é obrigado a dizer a verdade sobre o crime de que é 
acusado  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor, devendo ter em consideração o artigo 61.º 
CPP – direitos do suspeito – “b) Decidir livremente prestar ou não declarações e fazê-lo em 
qualquer altura da investigação ou da audiência de julgamento, salvo o disposto no artigo 
62º, alínea a)”.  
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Se não conseguir a conciliação 
ou esta for parcial, o tribunal inicia o julgamento com uma exposição feita pelo Juiz 
Presidente acerca da matéria da acusação. O tribunal facultará ao Ministério Público, ou à 
polícia em sua substituição, ao lesado e ao réu, por esta ordem, que exponham 
sucintamente os respectivos pontos de vista. nº 2. De seguida, o Juiz Presidente interroga o 
réu sobre os elementos de identificação e antecedentes criminais, a que este é obrigado a 
responder e com verdade, sob pena de incorrer em crime de desobediência ou falsas 
declarações. nº 3. O réu não é obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que 
lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não é 
detida ou presa antes de ser julgada.   

Pretende-se saber se é possível alguém ser condenado sem julgamento  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 38.º da CRGB – “nº 2. Ninguém pode ser totalmente 
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privado de liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela 
prática de acto punido pela lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de 
segurança”; “nº 3. Exceptua-se deste princípio a privação de liberdade, pelo tempo e nas 
condições que a lei determinar”; ii) artigo 40.º CRGB – “nº 1. A prisão sem culpa formada 
será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a decisão judicial de validação 
ou manutenção, devendo o juiz conhecer das causas da detenção e comunicá-las ao detido, 
interrogá-lo e dar-lhe oportunidade de defesa”; iii) artigo 183.º CPP – conceito de detenção – 
“nº 1. Detenção é toda a privação de liberdade por período de tempo inferior a 48 horas e em 
que o detido não pode ser colocado em estabelecimento prisional destinado à execução de 
pena privativa da liberdade nem ao cumprimento de prisão preventiva”; e iv) artigos 160.º a 
169.º CPP – prisão preventiva. 
 

A pessoa que foi encontrada a praticar um crime é detida ou 
presa e apresentada ao chefe da tabanca antes de ser 
julgada.   
 
 

Pretende-se saber se é possível alguém ser preso em flagrante delito  
- artigo 185.º – flagrante delito – “nº 1. É flagrante delito todo o crime que se está a cometer”; 
“nº 2. Considera-se flagrante delito todo o crime que se acabou de cometer”; “nº 3. Presume-
se também flagrante delito o caso em que o agente for, logo após o crime, perseguido por 
qualquer pessoa ou encontrada com objectos ou sinais que mostrem claramente que acabou 
de o cometer ou de nele participar”.  
- no artigo 44: “ nº 1. Os presos em flagrante delito por crime a que corresponda pena de 
prisão até 2 anos serão, imediatamente entregues ao Ministério Público, Polícia Judiciária, 
Polícia de Ordem Pública ou Polícia de Segurança de Sector, na ausência daqueles pela 
entidade que os prendeu”; e “ nº 2. O Ministério Público, ou a polícia em sua substituição, 
ouve a entidade que efectuou a prisão, após o que, se considerar existirem indícios 
suficientes da prática de um crime, elabora o auto de notícia e apresenta o preso para ser 
julgado no prazo de 48 horas”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não é 
afastada da tabanca antes de ser julgada 

Pretende-se saber se há uma ostracização (que acaba por ser uma forma de punição sem 
paralelo no Direito estadual positivo) do arguido antes de este ser julgado. 

 

2.2.5. MEIOS UTILIZADOS PARA APURAR O QUE SUCEDEU 

As provas testemunhais e a utilização de certos versículos do 
Alcorão constituem os meios utilizados para fazer a prova da 
prática de um crime.  
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 42.º CRGB – “nº 6. São nulas todas as provas obtidas mediante torturas, coacção, 
ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”; - artigo 37.º CRGB – “ninguém 
pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”.  
- CPP: i) artigo 113 - “em processo penal é admissível qualquer meio de prova que não seja 
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proibido por lei”; ii) artigo 114 – “são absolutamente proibidas as provas obtidas mediante 
tortura, coacção, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas”; e iii) artigo 
115 – “salvo os casos previstos na lei ou em que haja consentimento expresso do titular 
também são proibidas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, 
na correspondência ou nas telecomunicações”. 
- artigo 52 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “Se o réu confessar os factos 
constantes da acusação ou do auto de notícia e o tribunal entender que o faz livremente, 
pode dispensar-se a produção da prova restante ou reduzi-la conforme o tribunal achar 
conveniente”. 
 

Só é possível fazer testes espirituais a uma pessoa acusada 
de um crime que tenham na sua base o Alcorão. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova espirituais admissíveis no direito processual 
penal consuetudinário. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

Um crime pode ser dado como provado se a generalidade dos 
testemunhos o afirmarem, mas cabe ao chefe da tabanca a 
última decisão sobre a matéria.   
 
 
 
 

Pretende-se saber quais os limites do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 118.º CPP – limites do depoimento testemunhal – “nº 1. 
A testemunha depõe sobre factos de que tenha conhecimento directo e interessem à decisão 
da causa”; “nº 2. A parte do depoimento em que se refiram factos que se ouviram a outras 
pessoas só servirão como meio de prova se comprovados pelas declarações das referidas 
pessoas, entretanto chamadas a depor”; e ii) Artigo 247.º CPP – declaração das 
testemunhas – “nº 3. Os juízes podem, a qualquer momento, formular as perguntas que 
entenderem pertinentes à descoberta da verdade”. 
 

Os dementes não podem testemunhar. 
 
Os menores de 14 anos não podem testemunhar.  
Não existe idade máxima para ser testemunha num 
julgamento.  

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 119.º CPP – capacidade para testemunhar – “nº 1. Qualquer pessoa tem capacidade 
para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”.  

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o 
mesmo valor num julgamento.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor – nos termos do artigo 25 CRGB “o homem e 
a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
 

A testemunha pode ser parente da pessoa que está a ser 
julgada, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial, as regras relativas a escusa  
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materno, filho de tio paterno ou filho de tio materno.  
 
 
 
 

- Direito do Estado em vigor: i) artigo 119.º, n.º 3 CPP “Podem recusar ser testemunhas os 
ascendentes, descendentes, cônjuge, irmãos e parentes do suspeito ou réu até ao 2º grau. 
Sob pena de nulidade as pessoas anteriormente referidas serão advertidas do direito que 
lhes assiste antes de iniciarem o depoimento”; ii) artigo 123 CPP – regras de inquirição – “nº 
2. A inquirição começa pela identificação da testemunha, incide sobre as relações de 
parentesco e interesse com os demais intervenientes processuais e sobre todas as 
circunstâncias relevantes para avaliação da credibilidade do testemunho”; e iii) artigo 55 da 
Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Podem recusar-se a prestar declarações: a) os 
descendentes e os ascendentes do lesado e do réu; b) os irmãos e cônjuges do lesado e do 
réu; c) quem viver em união marital com o lesado ou com o réu. nº 2. O Juiz Presidente 
adverte as pessoas indicadas no número anterior de que têm o direito de recusar a prestar 
declarações e que, não recusando, ficam sujeitas ao dever de dizer a verdade”. 
 

É possível procurar provas sobre o que aconteceu na pessoa 
que é acusada de ter praticado um crime.  
 
É possível procurar provas sobre o que aconteceu na casa da 
pessoa que é acusada de ter praticado um crime, não 
obstante se tente primeiro convencer a pessoa acusada a 
entregar os objectos que são alvo da suspeita. 
 

Pretende-se saber quais as regras relativas a buscas e apreensões no direito processual 
penal consuetudinário  
- artigo 137.º CPP – das buscas e revistas – “n.º 1. É efectuada revista quando houver de 
apreender objectos relacionados com um crime ou que possam servir como meio de prova 
que alguém transporte ou esconda na sua pessoa”.  

É possível ter a certeza que a pessoa acusada de praticar um 
crime é a pessoa que efectivamente o praticou através da 
experiência dos anciões da tabanca. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao reconhecimento de pessoas. 
- artigo 128.º CPP – reconhecimento de pessoas – “nº 1. se quem dever proceder ao 
reconhecimento dalguma pessoa não conseguir identificá-la cabalmente através da 
descrição das suas características, proceder-se-á ao reconhecimento físico daquela”; “nº 2. 
Fora da audiência de julgamento, a validade deste meio de prova exige que se coloque a 
pessoa a reconhecer no meio de várias outras com idênticas características físicas e modo 
de vestir, devendo quem proceder ao reconhecimento declarar se algum dos presentes é a 
pessoa a identificar e, caso afirmativo, qual”. 
 

 

 

 



 

 

186 

 

MANJACOS 
 

2.2. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

2.2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL. PRINCÍPIOS GERAIS.  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

A resolução de conflitos de natureza penal é feita através de 
julgamento e do recurso ao Irã.  
 
 
 

Pretende-se saber se existem regras consuetudinárias equivalentes ao Direito Processual 
Penal - “direito processual penal consuetudinário”. 
- Direito do Estado em vigor: i) Código do Processo Penal (aprovado pelo Decreto-Lei nº 
5/93, de 13 de Outubro); e ii) artigos 43 a 60 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
(Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
considerada inocente até à decisão final do julgador ou 
julgadores. 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma regra consuetudinária equivalente ao princípio da 
presunção de inocência previsto no artigo 42.º Constituição da República da Guiné-Bissau 
(CRGB) – “nº 2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença 
de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de 
defesa”. 

Os crimes de homicídio, ofensas corporais graves, roubo e 
furto devem ser julgados pelos juízes do Estado.  
 
Os crimes mais graves devem ser resolvidos com recurso ao 
Irã. 
A utilização dos tribunais deve ter lugar quando estão 
esgotadas as hipóteses dos conflitos serem solucionados 
através dos mecanismos tradicionais ou quando a vítima ou o 
criminoso não se conformam com a decisão que foi tomada 
através dos mecanismos tradicionais manjacos. 

Pretende-se saber se existe consciência de que alguns crimes devem ser resolvidos pela 
justiça estadual.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 32.º da CRGB – “todo o cidadão tem o direito de 
recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos de violem os seus direitos reconhecidos 
pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”; e ii) artigo 34.º CRGB – “todos têm direito À informação e à protecção jurídica, 
nos termos da lei”.  

As formas de resolução de conflitos existentes em matéria 
penal na etnia manjaca aplicam-se a todas as pessoas que 
vivem numa tabanca manjaca, mesmo que sejam de outra 
etnia ou estrangeiros. 

Pretende-se averiguar o âmbito de aplicação do direito processual penal consuetudinário, em 
especial, saber se as regras de direito consuetudinário aplicáveis o são só para as pessoas 
pertencentes à mesma etnia.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
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 no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

Quando o chefe da tabanca não consegue resolver conflitos 
que envolvem pessoas de etnias diferentes que vivem numa 
tabanca manjaca ou em tabancas diferentes deve recorrer ao 
Régulo. 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas de 
diversas etnias que habitam na mesma tabanca. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 

Os conflitos entre pessoas de etnias diferentes que vivem em 
tabancas diferentes devem ser resolvidos pelos chefes das 
tabancas das pessoas em causa. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas de 
diversas etnias que vivem em diversas tabancas. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 
 

Os conflitos de natureza penal que envolvem estrangeiros que 
vivem na região da tabanca, como os casos de atropelamento 
de pessoas ou da morte de animais domésticos, devem ser 
resolvidos através da aplicação dos costumes manjacos. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidos estrangeiros  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto 
que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e os apátridas, que residam ou se 
encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos direitos políticos, ao 
exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres expressamente reservados 
por lei ao cidadão nacional.” 
 

Não existem formas especiais de resolução de conflitos de 
natureza penal quando estes envolvem os chefes da tabanca.  
 
 
 

Pretende-se saber se existem regras especiais para as pessoas que exercem o poder 
tradicional na tabanca.  
– no Direito do Estado ter em consideração a Lei nº 14/97, de 2 de Dezembro, que regula os 
crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos que tem regras especiais 
aplicáveis: i) ao Presidente da República (artigo 33); ii) aos Deputados à Assembleia 
Nacional Popular (artigo 34); e iii) aos membros do Governo (artigo 35) 
- no que respeita aos Deputados à Assembleia Nacional Popular pode ser referido o  artigo 
82° CRGB “n.º 1 - Nenhum deputado pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, 
julgado ou condenado pelos votos e opiniões que emitir no exercício do seu mandato. 2 - 
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Salvo em caso de flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois anos de 
trabalho obrigatório, ou prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os deputados 
não podem ser detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou fora dele” 
 

É possível julgar mais do que uma pessoa pela prática de um 
crime.   
 
 
 

Pretende-se saber se o mesmo processo pode ser utilizado para apreciar os 
comportamentos de vários arguidos  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 20º CPP - Conexão total – “1. Organizar-se-á um só 
processo quando: a) Vários agentes praticarem o mesmo ou diversos crimes em 
comparticipação; b) O mesmo ou diversos agentes praticarem vários crimes através da 
mesma conduta, ou na mesma ocasião ou lugar, ou sendo uns causa ou efeito dos outros,ou 
destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros (...); e ii) artigo 21.º CPP - Conexão 
parcial – “1. É obrigatória a apensação de processos para julgamento quando, o mesmo ou 
vários agentes forem acusados definitivamente da prática de diversos crimes fora dos casos 
previsto no número anterior”. 
 

Os crimes são julgados com a presença da pessoa que 
praticou o crime.  
 
 

Pretende-se saber se existe o conceito de julgamento à revelia  
- artigo 235.º CPP – revelia própria – “nº 2. Decorrido o prazo (…) sem que o suspeito se 
apresente ou seja preso ou detido, designar-se-á data para julgamento à revelia, 
procedendo-se à sua notificação edital”.  
- Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – artigo 48 – “ nº 1. A audiência de julgamento poderá 
ser adiada uma só vez por falta do réu ou de quem deva prestar declarações. nº2. A 
segunda data designada para julgamento será notificada ao réu com advertência expressa 
de que o julgamento se realizará mesmo sem a sua presença. Sendo representado para 
todos os efeitos, por defensor nomeado na altura se não o tiver constituído”. 
 

Os mecanismos de resolução de conflitos não podem ser 
interrompidos ou suspensos.  
 
 
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária, em 
especial, se é admitida a suspensão e interrupção da audiência de julgamento 
- artigo 226.º CPP – continuidade da audiência – “nº 1. A audiência é contínua, salvo os 
casos de suspensão ou interrupção previstas nas lei”; “nº 2. O juiz-presidente determinará a 
suspensão da audiência pelo período de tempo necessário à satisfação das necessidades 
de alimentação e repouso dos participantes. A audiência será suspensa para continuar no 
dia útil imediato quando não puder ser concluída no dia em que se tiver iniciado”. 
 

O julgamento dos crimes é público.   
 

Pretende-se saber se as audiências de julgamento na justiça processual penal 
consuetudinária são públicas  
- artigo 223.º CPP – “nº 1. A audiência é publica, sob pena de nulidade insanável”. 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
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parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem”. 
 

 

2.2.2. CONSTITUIÇÃO DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL  

A submissão a julgamento de um crime é decidida pelas pelo 
chefe de tabanca ou pelo Régulo, consultando sempre os 
homens grandes.  
 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento após recepção de uma notícia do crime, em 
especial, quem toma a decisão sobre se determinado facto é crime e deve ser julgado 
- artigo 176.º CPP – aquisição da notícia do crime – “nº 1. a notícia do crime adquire-se por 
conhecimento próprio de quem deva efectuar a investigação que elaborará participação da 
ocorrência, mediante participação efectuada por outras autoridades ou por denúncia 
apresentada por qualquer cidadão quando se tratar de crime público e pelos titulares do 
direito de queixa nos crimes semi-públicos”.  
 

A decisão sobre a melhor maneira de julgar um crime e de o 
castigar é tomada pelos homens grandes da tabanca. 
 

Pretende-se saber quem decide sobre a aplicação das regras do “processo penal 
consuetudinário”. 
- artigo 43 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Só o Ministério Público tem 
legitimidade para promover o processo penal. enº 2. Nos sectores onde não haja delegado 
do Ministério Público, a promoção do processo penal será feita pelos agentes da Polícia 
Judiciária e na ausência destes, pelos agentes da Polícia de Ordem Pública ou pelos 
agentes da Polícia de Sector, na ausência da Polícia de Ordem Pública”. 
 

Os crimes não podem ser julgados apenas por uma pessoa, 
seja pelo chefe de tabanca ou pelo Régulo, impondo a 
consulta dos homens grandes da tabanca ou dos anciãos. 

Pretende-se saber se algum tipo de crimes deve ser necessariamente julgados por mais do 
que uma pessoa - nos termos do artigo 3 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector os 
Tribunais de Sector funcionam com “com um Presidente e dois Assessores” 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 50.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 
20 de Novembro) – tribunal colectivo – “compete aos tribunais de competência genérica, 
funcionando em colectivo, julgar: a) os processos que respeitem a crime cuja pena máxima 
abstracta (aplicada forem) superiores a cinco anos de prisão”; ii) artigo 106.º CPP – 
nulidades insanáveis – “nº 1. Para além das que a lei especialmente comine como tal, 
constituem nulidades insanáveis: a) A falta ou insuficiência do número de juízes que devam 
constituir o tribunal”; e iii) artigo 47.º da Lei Orgânica dos Tribunais – tribunal colectivo - “n.º1. 
O tribunal colectivo é composto por três juízes”. 
 

A decisão sobre um crime é aquela que for tomada pela 
maioria dos julgadores.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras da deliberação quando o julgamento é realizado por mais 
do que uma pessoa.  
- artigo 252.º CPP – processo de deliberações – “n.º 1. Ao encerramento da discussão, 
segue-se a deliberação por todos os juízes que constituírem o tribunal”; “nº 2. A deliberação 
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é tomada por maioria simples de votos” 
- de acordo com o nº 2 do artigo 37 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector “a decisão é 
tomada por maioria de votos dos membros que constituem o tribunal, sem prejuízo da 
prevalência da opinião do Juiz Presidente, que nestes casos deve ser fundamentada”. 
 

O Régulo selecciona uma pessoa por cada tabanca para 
julgar o caso quando os crimes foram praticados por pessoas 
de etnia manjaca fora da tabanca.  

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for da mesma etnia mas não da 
mesma tabanca.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor.  
 

Quando os crimes foram praticados por pessoas fora da 
tabanca que não pertencem à mesma etnia, o Régulo ou o 
chefe da tabanca seleccionam pessoas para julgar o caso de 
acordo com o conhecimento da causa e experiência. 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for uma pessoa de fora da tabanca e 
que não pertence à mesma etnia.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
  

Quando os crimes foram praticados por um estrangeiro, o 
Régulo ou o chefe da tabanca seleccionam pessoas para 
julgar o caso de acordo com o conhecimento e a experiência. 
 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for um estrangeiro.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor.  
 

Podem ser usadas várias línguas no julgamento de um crime, 
com destaque para a língua da tabanca, sendo feita uma 
tradução se a pessoa acusada de praticar um crime não 
souber falar a língua manjaca.   
 
 
 

Pretende-se saber qual a língua utilizada nos julgamentos.  
- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 1. Sob pena de nulidade insanável, nos 
actos processuais escritos utiliza-se a língua portuguesa”; “nº 2. Nos actos processuais orais, 
oficiosamente ou a requerimento, poder-se-á determinar o uso do crioulo, dalgum dialecto 
usado pelas diversas etnias da Guiné-Bissau ou de língua estrangeira”; “nº 3. Para a 
redução a escrito das declarações em que não tenha sido usada a língua portuguesa, é 
obrigatório nomear interprete”.  
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados no 
Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas audiências 
conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. O tribunal, 
oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro dialecto, da língua oficial 
ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou julgamento. nº 4. No caso referido no 
número anterior, as declarações serão reduzidas a escrito em língua portuguesa”. 
 

O julgamento de um crime é todo oral. 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual a forma dos actos processuais que integram o julgamento 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 88.º CPP – actos processuais escritos – “nº 1. Salvo 
quando a lei dispuser em contrário, os actos processuais revestem a forma escrita”; ii) artigo 
89.º CPP – actos sob a forma oral – “nº 1. A prestação de declarações em processo penal é 
feita oralmente e sem recurso a documentos escritos previamente elaborados”; e iii) artigo 
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90.º CPP – documentação dos actos orais – “nº 1. Salvo disposição legal em contrário, os 
actos processuais sob forma oral, são documentados em auto”. 
 

A publicidade da decisão do julgamento é verbal através dos 
meios de comunicação tradicionais. 
 

Pretende-se saber se a sentença do julgamento é pública e como é feita essa publicidade  
- artigo 79º - Limitação da publicidade – n.º 1. Excepcionalmente, o tribunal pode restringir, 
parcial ou totalmente, a publicidade do acto processual público desde que as circunstâncias 
concretas do caso o aconselhem como forma de preservar outros valores, nomeadamente a 
moral pública e a dignidade humana. 2. A exclusão da publicidade nunca abrangerá a leitura 
da sentença”. 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem. nº 2. Tal medida não se aplica no momento em que o Tribunal proferir a 
sentença”. 
 

Tanto a vítima como o criminoso podem recorrer da decisão 
do julgamento, pedindo uma nova apreciação da questão. 

Pretende-se saber se é possível a reapreciação da causa que foi julgada a pedido da vítima 
ou do réu. 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 39 – “o presidente, após a comunicação da sentença deverá explicar aos presentes e 
às partes a decisão proferida e o seu sentido e alcance”;  
- artigo 41 – “nº 1. É de sete dias a contar da notificação da decisão recorrida, o prazo para 
recorrer. nº 2. O requerimento de interposição de recurso pode ser escrito ou verbal, sendo 
ditado para a acta quando formulado na audiência e fora dela, reduzido a auto pelo tribunal. 
3. O recurso não carece de ser motivado mas é comunicado pelo tribunal à parte contrária”. 
 

 

2.2.3. IMPARCIALIDADE DOS PARTICIPANTES NOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE 

NATUREZA PENAL 

O Régulo selecciona os julgadores de acordo com o 
conhecimento e a experiência.  
 

Pretende-se saber quem são os julgadores dos crimes e como são seleccionados no direito 
processual penal consuetudinário. 

O julgador pode ser parente da vítima, nomeadamente pai, 
filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio paterno ou 
filho de tio materno.  
 
O julgador pode ser parente da pessoa que está a ser julgada, 

Pretende-se saber se na selecção dos julgadores dos crimes são tidos em conta os motivos 
legais de impedimentos 
- artigo 39.º CPP - Motivos de impedimento – “São motivos de impedimento: a) Ser, ou ter 
sido, cônjuge, parente ou afim até ao 3º grau (…) do suspeito no processo” 
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nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno.  

Os assuntos relacionados com um caso que vai ser julgado 
não podem ser comentados por aqueles que o vão apreciar. 
 

Pretende-se saber se existe algum conceito semelhante ao segredo de justiça.  
- artigo 80.º – segredo de justiça – “nº 1. Todos os participantes e quaisquer pessoas que, 
por qualquer título, tomarem contacto com o processo e conhecimento, total ou parcial do 
seu conteúdo, ficam impedidos de o divulgar”. 
 

 

2.2. 4. DIREITOS DA PESSOA QUE FOI ACUSADA DA PRÁTICA DE UM CRIME  

Antes do julgamento são feitas perguntas à pessoa que é 
acusada de ter praticado um crime.  
 

Pretende-se saber se o suspeito é ouvido sobre os factos que alegadamente cometeu.  
- artigo 60.º CPP – declaração do suspeito – “ nº 1. Correndo inquérito contra pessoa 
determinada, por despacho, será declarado suspeito, logo que existam indícios de que 
cometeu um crime ou nele participou. nº2. O despacho referido no número anterior é 
imediatamente notificado ao suspeito.nº3. O suspeito é obrigatoriamente interrogado nessa 
qualidade, salvo se, comprovadamente, não poder ser notificado”. 
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Se não conseguir a conciliação 
ou esta for parcial, o tribunal inicia o julgamento com uma exposição feita pelo Juiz 
Presidente acerca da matéria da acusação. O tribunal facultará ao Ministério Público, ou à 
polícia em sua substituição, ao lesado e ao réu, por esta ordem, que exponham 
sucintamente os respectivos pontos de vista. nº 2. De seguida, o Juiz Presidente interroga o 
réu sobre os elementos de identificação e antecedentes criminais, a que este é obrigado a 
responder e com verdade, sob pena de incorrer em crime de desobediência ou falsas 
declarações. nº 3. O réu não é obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que 
lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
informada do crime de que é acusada. 
 

Pretende-se saber se o suspeito tem direito a ser informado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 39.º CRGB – “nº1. Toda a pessoa privada de liberdade 
deve ser informada imediatamente das razões da sua detenção, e esta comunicada a 
parente ou pessoa de confiança do detido, por este indicadas”; ii) artigo 61.º CPP – direitos 
do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes 
direitos: a) Ser informado, sempre que solicitado a prestar declarações, dos actos que lhe 
imputam e dos direitos que lhe assistem”; e iii) Artigo 63.º CPP – Regras gerais do 
interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma clara e precisa, dos factos que lhe 
são imputados e, se não existir prejuízo para a investigação, das provas que existem contra 
ele”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não pode Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário existe uma figura 
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pedir a ajuda de alguém para a auxiliar a defender-se. 
 
 
 
 

semelhante ao defensor ou advogado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 42.º CRGB – “nº3. O arguido tem o direito de escolher 
defensor e a ser por ele assistido em todos os actos do processo, especificando a lei os 
casos e as fases em que essa assistência é obrigatória”; ii) artigo 61.º CPP – direitos do 
suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes direitos: 
c) Ser assistido por defensor nos casos em que a lei determine a obrigatoriedade da 
assistência ou quando o requeira”; iii) artigo 65.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 
3/2002, 20 de Novembro) – advogados – “n.º1 Os advogados são indispensáveis à 
administração da justiça, competindo-lhes exercer o patrocínio das partes”; “nº 2. No 
exercício das suas funções os actos e manifestações dos advogados são invioláveis, nos 
limites fixados por lei”; “nº 3. Para a defesa dos direitos e garantias individuais, os advogados 
podem requerer a intervenção dos órgãos jurisdicionais competentes”; “nº 4. Entre 
advogados e magistrados não existe hierarquia, apenas o dever de colaboração e 
cooperação mútuas na administração da justiça”; iv) artigo 66.º Lei Orgânica dos Tribunais 
(Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) – mandatários provisionais – “nº 1. Quando nas regiões 
não haja advogado, nem solicitador pode o patrocínio ser exercido por mandatário 
provisional ou por quem o Juiz nomear para esse fim”; e v) artigo 49 da Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector “nº 1. O réu pode constituir advogado ou declarar que pretende efectuar 
a sua própria defesa. nº 2. Se o réu não tiver usado da faculdade prevista no número 
anterior, o tribunal, no início da audiência de julgamento poderá nomear-lhe um defensor de 
entre as pessoas presentes na audiência. nº 3. A nomeação será obrigatória sempre que o 
réu revele dificuldade para efectuar a própria defesa”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode pedir 
que sejam feitas perguntas a outras pessoas sobre a situação.   
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
oferecer provas e requerer as diligências que julgue necessárias à sua defesa 
- artigo 61.º CPP – direitos do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito 
goza dos seguintes direitos: g) Oferecer provas e requerer as diligências que julgue 
necessárias à sua defesa”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada 
a falar sobre o crime de que é acusada.    
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
manter silêncio e se esse silêncio não poderá ser usado contra si  
- artigo 63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma 
clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir prejuízo para a 
investigação, das provas que existem contra ele, após o que se procede ao interrogatório de 
mérito se o suspeito quiser prestar declarações, esclarecendo-o de que o silencio o não 
desfavorecerá”.  
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é obrigado a prestar 
declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer 
altura da audiência, se o entender.” 
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A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada 
a dizer a verdade sobre o crime de que é acusada.  
 
 
 

Pretende-se saber se o arguido é obrigado a dizer a verdade sobre o crime de que é 
acusado. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor, devendo ter em consideração o artigo 61.º 
CPP – direitos do suspeito – “b) Decidir livremente prestar ou não declarações e fazê-lo em 
qualquer altura da investigação ou da audiência de julgamento, salvo o disposto no artigo 
62º, alínea a)”e o artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é 
obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode 
fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

As perguntas feitas a uma pessoa acusada de ter praticado 
um crime podem ser ouvidas por outras pessoas.   
 
 

Pretende-se saber se o processo penal consuetudinário é público  
- artigo 78.º CPP – publicidade – “nº 1. O processo penal é público a partir da acusação 
definitiva, tendo até esse momento carácter secreto”. 

A pessoa que foi encontrada a praticar um crime em flagrante 
delito pode ser detida ou presa antes de ser julgada.   
 
 
 
 

Pretende-se saber se é possívelalguém ser preso em flagrante delito.  
- artigo 185.º – flagrante delito – “nº 1. É flagrante delitotodo ocrime que se está a cometer”; 
“nº 2. Considera-se flagrante delitotodo ocrime que se acabou de cometer”; “nº 3. Presume-
se também flagrante delito o caso em que o agente for, logo após o crime, perseguido por 
qualquer pessoa ou encontrada com objectos ou sinais que mostrem claramente que acabou 
de o cometer ou de nele participar”. 
- artigo 44 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “ nº 1. Os presos em flagrante delito por 
crime a que corresponda pena de prisão até 2 anos serão, imediatamente entregues ao 
Ministério Público, Polícia Judiciária, Polícia de Ordem Pública ou Polícia de Segurança de 
Sector, na ausência daqueles pela entidade que os prendeu”; e “ nº 2. O Ministério Público, 
ou a polícia em sua substituição, ouve a entidade que efectuou a prisão, após o que, se 
considerar existirem indícios suficientes da prática de um crime, elabora o auto de notícia e 
apresenta o preso para ser julgado no prazo de 48 horas”. 
 

A possibilidade da pessoa que é acusada de ter praticado um 
crime ser afastada da tabanca antes de ser julgada depende 
da gravidade do crime. 

Pretende-se saber se há uma ostracização (que acaba por ser uma forma de punição sem 
paralelo no Direito estadual positivo) do arguido antes de este ser julgado. 

 

2.2.5. MEIOS UTILIZADOS PARA APURAR O QUE SUCEDEU 

A prova testemunhal e os testes espirituais com recurso ao Irã 
são os meios normalmente utilizados para fazer a prova da 
prática de um crime.  
 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis no direito processual penal 
consuetudinário.  
- artigo 42.º CRGB – “nº 6. São nulastodas asprovas obtidas mediante torturas, coacção, 
ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”; - artigo 37.º CRGB – “ninguém 
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pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes” 
- CPP: i) artigo 113 - “em processo penal é admissível qualquer meio de prova que não seja 
proibido por lei”; ii) artigo 114 – “são absolutamente proibidas as provas obtidas mediante 
tortura, coacção, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas”; e iii) artigo 
115 – “salvo os casos previstos na lei ou em que haja consentimento expresso do titular 
também são proibidas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, 
na correspondência ou nas telecomunicações”.   
- artigo 52 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “Se o réu confessar os factos 
constantes da acusação ou do auto de notícia e o tribunal entender que o faz livremente, 
pode dispensar-se a produção da prova restante ou reduzi-la conforme o tribunal achar 
conveniente”. 
 

Podem ser utilizados testes espirituais, como sacrificar a 
galinha no Irã e a prova de fogo nos locais sagrados, para ter 
a certeza de uma pessoa praticou um crime. 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova espirituais admissíveis no direito processual 
penal consuetudinário.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  

Os testemunhos podem não ser suficientes para provar que 
uma pessoa praticou um crime.  
 
 
 
 

Pretende-se saber quais os limites do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 118.º CPP – limites do depoimento testemunhal – “nº 1. 
A testemunha depõe sobre factos de que tenha conhecimento directo e interessem à decisão 
da causa”; “nº 2. A parte do depoimento em que se refiram factos que se ouviram a outras 
pessoas só servirão como meio de prova se comprovados pelas declarações das referidas 
pessoas, entretanto chamadas a depor”; e ii) Artigo 247.º CPP – declaração das 
testemunhas – “nº 3. Os juízes podem, a qualquer momento, formular as perguntas que 
entenderem pertinentes à descoberta da verdade”. 
 

As pessoas só são chamadas a apresentar a sua versão dos 
acontecimentos que constituem um crime se conhecerem 
factos que sejam relevantes para a decisão do julgador.  
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 119.º CPP – capacidade para testemunhar – “nº 1. Qualquer pessoa tem capacidade 
para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”. 

Existe uma idade mínima (de cerca de 16 anos) e máxima (de 
cerca de 85 anos)para ser testemunha num julgamento.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário. 
- artigo 119º CPP - Capacidade para testemunhar – “1. Qualquer pessoa tem capacidade 
para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”. 
 

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
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mesmo valor num julgamento.  
 
 
 

consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor – nos termos do artigo 25 CRGB “o homem e 
a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
 

A testemunha pode ser parente da pessoa que está a ser 
julgada, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio 
materno, filho de tio paterno ou filho de tio materno.  
 
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial, as regras relativas a escusa.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 119.º, n.º 3 CPP “Podem recusar ser testemunhas os 
ascendentes, descendentes, cônjuge, irmãos e parentes do suspeito ou réu até ao 2º grau. 
Sob pena de nulidade as pessoas anteriormente referidas serão advertidas do direito que 
lhes assiste antes de iniciarem o depoimento”; ii) artigo 123 CPP – regras de inquirição – “nº 
2. A inquirição começa pela identificação da testemunha, incide sobre as relações de 
parentesco e interesse com os demais intervenientes processuais e sobre todas as 
circunstâncias relevantes para avaliação da credibilidade do testemunho”; e iii) artigo 55 da 
Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Podem recusar-se a prestar declarações: a) os 
descendentes e os ascendentes do lesado e do réu; b) os irmãos e cônjuges do lesado e do 
réu; c) quem viver em união marital com o lesado ou com o réu. nº 2. O Juiz Presidente 
adverte as pessoas indicadas no número anterior de que têm o direito de recusar a prestar 
declarações e que, não recusando, ficam sujeitas ao dever de dizer a verdade”. 
 

As testemunhas são confrontadas umas com as outras se 
apresentarem versões contraditórias dos acontecimentos que 
constituem um crime.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se existe a figura da acareação.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 126.º CPP – acareação – “quando houver contradição 
entre declarações prestadas pelo arguido, assistente, e testemunha ou entre si, se forem 
vários com a mesma qualidade, e não for possível descobrir qual é a verdade a partir do teor 
das declarações contraditórias, ordenar-se-á, oficiosamente ou a requerimento, a acareação 
dos autores das declarações contraditórias”; e ii) artigo 127.º CPP – acareação – “nº 1. quem 
presidir à produção de prova esclarece os acareados dos aspectos em contradição e solicita-
lhes que os confirmem ou contestem a posição contrária”; “nº 2. quando necessário, a 
entidade que efectuar a acareação formulará as perguntas que entenda necessárias à 
descoberta da verdade”. 

É possível procurar provas sobre o que aconteceu na pessoa 
que é acusada de ter praticado um crime.  
 
É possível procurar provas sobre o que aconteceu na casa de 
uma pessoa que é acusada de ter praticado um crime.  
 

Pretende-se saber quais as regras relativas a buscas e apreensões no direito processual 
penal consuetudinário. 
- artigo 137.º CPP – das buscas e revistas – “n.º 1. É efectuada revista quando houver de 
apreender objectos relacionados com um crime ou que possam servir como meio de prova 
que alguém transporte ou esconda na sua pessoa”. 
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O inquérito que tenha sido feito na tabanca e às demais 
pessoas interessadas e as testemunhas presenciais podem 
assegurar que a pessoa acusada de praticar um crime é a 
pessoa que efectivamente o praticou. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao reconhecimento de pessoas  
- artigo 128.º CPP – reconhecimento de pessoas – “nº 1. se quem dever proceder ao 
reconhecimento dalguma pessoa não conseguir identificá-la cabalmente através da 
descrição das suas características, proceder-se-á ao reconhecimento físico daquela”; “nº 2. 
Fora da audiência de julgamento, a validade deste meio de prova exige que se coloque a 
pessoa a reconhecer no meio de várias outras com idênticas características físicas e modo 
de vestir, devendo quem proceder ao reconhecimento declarar se algum dos presentes é a 
pessoa a identificar e, caso afirmativo, qual”. 
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PAPEIS 
 

2.2. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

2.2.1. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL. PRINCÍPIOS GERAIS.  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Existem duas formas de resolução de conflitos de natureza 
penal: a forma comum e a forma especial. A forma comum 
utiliza os órgãos instituídos pelo poder tradicional. A forma 
especial é aquela em que as partes em conflito recorrem ao 
lugar espiritual.  
 
O julgamento feito pelo Réguloou chefe de tabanca, que pode 
optar por conciliar as partes, é uma forma comum de 
resolução de conflitos.  

Pretende-se saber se existem regras consuetudinárias equivalentes ao Direito Processual 
Penal - “direito processual penal consuetudinário”. 
- Direito do Estado em vigor: i) Código do Processo Penal (aprovado pelo Decreto-Lei nº 
5/93, de 13 de Outubro); e ii) artigos 43 a 60 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector 
(Decreto-Lei nº 6/93, de 13 de Outubro). 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector as regras de processo em matéria criminal 
prevêem: i) tentativa de conciliação (artigo 50); ii) interrogatório do réu (artigo 51); iii) 
declarações (artigo 54); iv) alegações orais (artigo 57); v) intervenção final do réu (artigo 58); 
e vi) deliberação e sentença (artigo 59). 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
considerada inocente até à decisão do julgador ou julgadores.   

Pretende-se saber se existe uma regra consuetudinária equivalente ao princípio da 
presunção de inocência previsto no artigo 42.º Constituição da República da Guiné-Bissau 
(CRGB) – “nº 2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença 
de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de 
defesa”. 

Em princípio, os crimes de homicídio só devem ser julgados 
pelos juízes do Estado. 
 
Nota: Actualmente sim, sendo que antes eram resolvidos pelo 
Régulo, pelo chefe de tabanca ou uso do espírito. 
 
As pessoas recorrem aos tribunais do Estado quando se 
sentem injustiçadas com as decisões dos mecanismos 
tradicionais de resolução de conflitos de natureza penal 
existentes na etnia papel.  

Pretende-se saber se existe consciência de que alguns crimes devem ser resolvidos pela 
justiça estadual  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 32.º da CRGB – “todo o cidadão tem o direito de 
recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos de violem os seus direitos reconhecidos 
pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos”; e ii) artigo 34.º CRGB – “todos têm direito À informação e à protecção jurídica, 
nos termos da lei”. 

As formas de resolução de conflitos em matéria penal 
existentes na etnia papel aplicam-se a todas as pessoas que 
vivem numa tabanca papel, mesmo que sejam de outra etnia 
ou estrangeiros. 

Pretende-se averiguar o âmbito de aplicação do direito processual penal consuetudinário, em 
especial, saber se as regras de direito consuetudinário aplicáveis o são só para as pessoas 
pertencentes à mesma etnia.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
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 no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 

Os conflitos de natureza penal que envolvem pessoas da 
etnia papel que vivem em tabancas diferentes são resolvidos 
pelo Régulo ou pelo chefe da tabanca da vítima ou do 
criminoso. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidas pessoas da 
mesma etnia que vivem em tabancas diferentes 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no artigo 16: “ nº 1.O Tribunal de 
Sector competente para conhecer de um crime é o da área onde ele se consumar ou em que 
se praticar o último acto, se não chegar a consumar-se”; e “ nº 2. Sendo desconhecido o 
local da prática do crime ou em caso de dúvida, é competente o tribunal da área da 
residência do réu”. 

Nos conflitos de natureza penal que envolvem estrangeiros 
que vivem na região da tabanca papel, como nos casos de 
atropelamento de pessoas, a questão deve ser resolvida 
através dos tribunais do Estado. 
 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidos estrangeiros  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e 
os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e 
estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos 
direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres 
expressamente reservados por lei ao cidadão nacional.” 

Nos conflitos de natureza penal que envolvem estrangeiros de 
fora da região da tabanca papel, como nos casos de 
atropelamento de pessoas, a questão deve ser resolvida 
através dos tribunais do Estado. 

Pretende-se saber qual o método e regras aplicáveis quando estão envolvidos estrangeiros  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – o Código do Processo Penal (CPP) prevê 
no nº 1 do artigo 4º que “a lei processual penal aplica-se a todo o território da Guiné-Bissau” 
- no nº 1 do artigo 28 CRGB está previsto que “os estrangeiros, na base da reciprocidade, e 
os apátridas, que residam ou se encontrem na Guiné-Bissau, gozam dos mesmos direitos e 
estão sujeitos aos mesmos deveres que o cidadão guineense, excepto no que se refere aos 
direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais direitos e deveres 
expressamente reservados por lei ao cidadão nacional.” 

Não existem formas especiais de resolução de conflitos de 
natureza penal quando estes envolvem os chefes da tabanca 
papel.  
 
 

Pretende-se saber se existem regras especiais para as pessoas que exercem o poder 
tradicional na tabanca.  
– no Direito do Estado ter em consideração a Lei nº 14/97, de 2 de Dezembro, que regula os 
crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos que tem regras especiais 
aplicáveis: i) ao Presidente da República (artigo 33); ii) aos Deputados à Assembleia 
Nacional Popular (artigo 34); e iii) aos membros do Governo (artigo 35) 
- no que respeita aos Deputados à Assembleia Nacional Popular o artigo 82° CRGB “n.º 1 - 
Nenhum deputado pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, julgado ou condenado 
pelos votos e opiniões que emitir no exercício do seu mandato. 2 - Salvo em caso de 
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flagrante delito a que corresponda pena igual ou superior a dois anos de trabalho obrigatório, 
ou prévio assentimento da Assembleia Nacional Popular, os deputados não podem ser 
detidos ou presos por questão criminal ou disciplinar, em juízo ou fora dele”. 

É possível julgar mais do que uma pessoa pela prática de um 
crime.   
 
 

Pretende-se saber se o mesmo processo pode ser utilizado para apreciar os 
comportamentos de vários arguidos.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 20º CPP - Conexão total – “1. Organizar-se-á um só 
processo quando: a) Vários agentes praticarem o mesmo ou diversos crimes em 
comparticipação; b) O mesmo ou diversos agentes praticarem vários crimes através da 
mesma conduta, ou na mesma ocasião ou lugar, ou sendo uns causa ou efeito dos outros,ou 
destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros (...); e ii) artigo 21.º CPP - Conexão 
parcial – “1. É obrigatória a apensação de processos para julgamento quando, o mesmo ou 
vários agentes forem acusados definitivamente da prática de diversos crimes fora dos casos 
previsto no número anterior”. 

Em princípio, os crimes não podem ser julgados sem a 
presença da pessoa que praticou o crime.  
 
 

Pretende-se saber se existe o conceito de julgamento à revelia  
- artigo 235.º CPP – revelia própria – “nº 2. Decorrido o prazo (…) sem que o suspeito se 
apresente ou seja preso ou detido, designar-se-á data para julgamento à revelia, 
procedendo-se à sua notificação edital”. 
- Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – artigo 48 – “ nº 1. A audiência de julgamento poderá 
ser adiada uma só vez por falta do réu ou de quem deva prestar declarações. nº2. A 
segunda data designada para julgamento será notificada ao réu com advertência expressa 
de que o julgamento se realizará mesmo sem a sua presença. Sendo representado para 
todos os efeitos, por defensor nomeado na altura se não o tiver constituído.” 
 

Em princípio, não existem dias especiais para o julgamento 
dos crimes. 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor.  
 

Os mecanismos de resolução de conflitos de natureza penal 
podem ser interrompidos ou suspensos.  
 
 
 

Pretende-se perceber o funcionamento da justiça processual penal consuetudinária, em 
especial, se é admitida a suspensão e interrupção da audiência de julgamento 
- artigo 226.º CPP – continuidade da audiência – “nº 1. A audiência é contínua, salvo os 
casos de suspensão ou interrupção previstas nas lei”; “nº 2. O juiz-presidente determinará a 
suspensão da audiência pelo período de tempo necessário à satisfação das necessidades 
de alimentação e repouso dos participantes. A audiência será suspensa para continuar no 
dia útil imediato quando não puder ser concluída no dia em que se tiver iniciado”.  
 

O julgamento dos crimes é público.   
 
 

Pretende-se saber se as audiências de julgamento na justiça processual penal 
consuetudinária são públicas.  
- artigo 223.º CPP – “nº 1. A audiência é publica, sob pena de nulidade insanável”; 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
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pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem”. 
 

 

2.2.2. CONSTITUIÇÃO DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

A submissão a julgamento de um crime é decidida pelas 
vítimas e pelos seus familiares.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento após recepção de uma notícia do crime, em 
especial, quem toma a decisão sobre se determinado facto é crime e deve ser julgado 
- artigo 176.º CPP – aquisição da notícia do crime – “nº 1. a notícia do crime adquire-se por 
conhecimento próprio de quem deva efectuar a investigação que elaborará participação da 
ocorrência, mediante participação efectuada por outras autoridades ou por denúncia 
apresentada por qualquer cidadão quando se tratar de crime público e pelos titulares do 
direito de queixa nos crimes semi-públicos”. 
 

A decisão sobre a melhor maneira de julgar um crime e de o 
castigar é tomada pelo Régulo. 
 

Pretende-se saber quem decide sobre a aplicação das regras do “processo penal 
consuetudinário”. 
- artigo 43 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Só o Ministério Público tem 
legitimidade para promover o processo penal. enº 2. Nos sectores onde não haja delegado 
do Ministério Público, a promoção do processo penal será feita pelos agentes da Polícia 
Judiciária e na ausência destes, pelos agentes da Polícia de Ordem Pública ou pelos 
agentes da Polícia de Sector, na ausência da Polícia de Ordem Pública”. 

Os crimes mais simples, como dano, furto, injúria e 
difamação, podem ser julgados apenas por uma pessoa.  
 
 

Pretende-se saber se existe um conceito semelhante ao do tribunal singular no direito 
processual penal consuetudinário.  
- nos termos do artigo 3 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector os Tribunais de Sector 
funcionam com “com um Presidente e dois Assessores”. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 47.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 
20 de Novembro)– tribunal colectivo - “n.º1. O tribunal colectivo é composto por três juízes”; 
ii) artigo 48.º da Lei Orgânica dos Tribunais – tribunal singular – “o tribunal singular é 
composto por um juiz”; iii) artigo 50.º da Lei Orgânica dos Tribunais – tribunal colectivo – 
“compete aos tribunais de competência genérica, funcionando em colectivo, julgar: a) os 
processos que respeitem a crime cuja pena máxima abstracta (aplicada forem) superiores a 
cinco anos de prisão”; iv) artigo 106.º CPP – nulidades insanáveis – “nº 1. Para além das que 
a lei especialmente comine como tal, constituem nulidades insanáveis: a) A falta ou 
insuficiência do número de juízes que devam constituir o tribunal”. 

Nos crimes que são julgados por mais do que uma pessoa, a 
decisão final sobre o caso é aquela que for tomada pela 
maioria dos julgadores, não obstante o Régulo poder ter a 

Pretende-se saber quais as regras da deliberação quando o julgamento é realizado por mais 
do que uma pessoa.  
- artigo 252.º CPP – processo de deliberações – “n.º 1. Ao encerramento da discussão, 
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última palavra nos processos em que participa.   
 
 

segue-se a deliberação por todos os juízes que constituírem o tribunal”; “nº 2. A deliberação 
é tomada por maioria simples de votos”.  
- de acordo com o nº 2 do artigo 37 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector “a decisão é 
tomada por maioria de votos dos membros que constituem o tribunal, sem prejuízo da 
prevalência da opinião do Juiz Presidente, que nestes casos deve ser fundamentada”. 

Cabe ao chefe da tabanca ou ao Régulo seleccionar as 
pessoas que são necessárias ao julgamento de pessoas de 
etnia papel que não habitam a tabanca papel, de pessoas de 
outras etnias que habitam a tabanca papel, de estrangeiros 
que habitam a tabanca papel ou de estrangeiros que não 
habitam a tabanca papel. 

Pretende-se saber se há alguma diferença na composição da entidade que tem a 
competência para julgar os casos se o agente do crime for da mesma etnia mas não da 
mesma tabanca.  
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor.  
 
 

Podem ser usadas várias línguas no julgamento de um crime, 
com destaque para a língua papel.  
 
 
 

Pretende-se saber qual a língua utilizada nos julgamentos.  
- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 1. Sob pena de nulidade insanável, nos 
actos processuais escritos utiliza-se a língua portuguesa”; “nº 2. Nos actos processuais orais, 
oficiosamente ou a requerimento, poder-se-á determinar o uso do crioulo, dalgum dialecto 
usado pelas diversas etnias da Guiné-Bissau ou de língua estrangeira”; “nº 3. Para a 
redução a escrito das declarações em que não tenha sido usada a língua portuguesa, é 
obrigatório nomear interprete”. 
- artigo 10 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Nos processos instaurados no 
Tribunal de Sector utilizar-se-á na escrita apenas a língua portuguesa. nº 2. Nas audiências 
conciliatórias e de julgamento utilizar-se-á a língua nacional (crioulo). nº 3. O tribunal, 
oficiosamente ou a requerimento, poderá determinar o uso de outro dialecto, da língua oficial 
ou de línguas estrangeiras, durante a conciliação ou julgamento. nº 4. No caso referido no 
número anterior, as declarações serão reduzidas a escrito em língua portuguesa”. 

É nomeado um intérprete quando a pessoa acusada de 
praticar um crime não sabe falar a língua papel.  
 

Pretende-se saber como é julgado o arguido quando não conhece a língua da tabanca  
- artigo 86.º CPP – a língua a usar nos actos – “nº 3. Para a redução a escrito das 
declarações em que não tenha sido usada a língua portuguesa, é obrigatório nomear 
interprete”. 

O julgamento de um crime é todo oral. 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual a forma dos actos processuais que integram o julgamento 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 88.º CPP – actos processuais escritos – “nº 1. Salvo 
quando a lei dispuser em contrário, os actos processuais revestem a forma escrita”; ii) artigo 
89.º CPP – actos sob a forma oral – “nº 1. A prestação de declarações em processo penal é 
feita oralmente e sem recurso a documentos escritos previamente elaborados”; e iii) artigo 
90.º CPP – documentação dos actos orais – “nº 1. Salvo disposição legal em contrário, os 
actos processuais sob forma oral, são documentados em auto”.  

A publicidade da decisão do julgamento é assegurada 
oralmente por aqueles que assistiram ao julgamento e, 
simultaneamente, quando existam, pelos colaboradores do 

Pretende-se saber se a sentença do julgamento é pública e como é feita essa publicidade  
- artigo 79º CPP - Limitação da publicidade – n.º 1. Excepcionalmente, o tribunal pode 
restringir, parcial ou totalmente, a publicidade do acto processual público desde que as 
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chefe da tabanca e do Régulo.  
 
 
 

circunstâncias concretas do caso o aconselhem como forma de preservar outros valores, 
nomeadamente a moral pública e a dignidade humana. 2. A exclusão da publicidade nunca 
abrangerá a leitura da sentença”. 
- artigo 53 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. A audiência de julgamento é 
pública. Excepcionalmente, pode o tribunal decretar a exclusão da publicidade, total ou 
parcialmente, se razões fortes relativas à dignidade de pessoa humana ou moral pública o 
aconselharem. nº 2. Tal medida não se aplica no momento em que o Tribunal proferir a 
sentença”. 

A vítima pode recorrer da decisão do julgamento quando esta 
é tomada pela entidade hierarquicamente inferior, não 
obstante a possibilidade de vir a utilizar os tribunais do 
Estado.   
 
  

Pretende-se saber se é possível a reapreciação da causa que foi julgada a pedido da vítima  
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 39 – “o presidente, após a comunicação da sentença deverá explicar aos presentes e 
às partes a decisão proferida e o seu sentido e alcance”;  
- artigo 41 – “nº 1. É de sete dias a contar da notificação da decisão recorrida, o prazo para 
recorrer. nº 2. O requerimento de interposição de recurso pode ser escrito ou verbal, sendo 
ditado para a acta quando formulado na audiência e fora dela, reduzido a auto pelo tribunal. 
3. O recurso não carece de ser motivado mas é comunicado pelo tribunal à parte contrária”. 

Em princípio, o criminoso poder recorrer da decisão do 
julgamento. 

Pretende-se saber se é possível a reapreciação da causa que foi julgada a pedido do réu 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto:  
- artigo 39 – “o presidente, após a comunicação da sentença deverá explicar aos presentes e 
às partes a decisão proferida e o seu sentido e alcance”;  
- artigo 41 – “nº 1. É de sete dias a contar da notificação da decisão recorrida, o prazo para 
recorrer. nº 2. O requerimento de interposição de recurso pode ser escrito ou verbal, sendo 
ditado para a acta quando formulado na audiência e fora dela, reduzido a auto pelo tribunal. 
3. O recurso não carece de ser motivado mas é comunicado pelo tribunal à parte contrária”. 
 

Para que possa ser aplicado um castigo ao criminoso a vítima 
tem de se queixar daquilo que lhe aconteceu num prazo 
razoável. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante a um prazo para o exercício do direito 
de queixa. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 85.º CP – prazo para o exercício do direito de queixa – 
“n.º 1 quando o procedimento criminal depender de queixa esta deve ser apresentada nos 
seis meses após o titular ter tomado conhecimento do facto, sob pena de extinção do direito 
de queixa”; e ii) artigo 87.º – prazos de prescrição – “n.º 1. O procedimento criminal extingue-
se, por efeito de prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes 
prazos: a) vinte anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite 
máximo for superior a dez anos; b) quinze anos, quando se tratar de crimes puníveis com 
pena de prisão cujo limite máximo for superior a cinco anos, mas não exceda dez anos; c) 
sete anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for 
superior a um ano, mas que não exceda cinco anos; d) três nos, nos restantes casos”. 

 



 

 

204 

 

2.2.3. IMPARCIALIDADE DOS PARTICIPANTES NOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE 

NATUREZA PENAL 

Os julgadores são seleccionados pelo Régulo, tendo 

nomeadamente em consideração o seu mérito e experiência 

na resolução de conflitos. 

O julgador pode ser parente da vítima, nomeadamente pai, 

filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, filho de tio paterno ou 

filho de tio materno.    

O julgador pode ser parente da pessoa que está a ser julgada, 
nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio materno, 
filho de tio paterno ou filho de tio materno. 

Pretende-se saber se na selecção dos julgadores dos crimes são tidos em conta os motivos 
legais de impedimentos 
- artigo 39.º CPP - Motivos de impedimento – “São motivos de impedimento: a) Ser, ou ter 
sido, cônjuge, parente ou afim até ao 3º grau (…) do suspeito no processo”. 

O julgador que seja parente da vítima poderá ser afastado em 
caso de parcialidade.  
 
 

Pretende-se saber qual a consequência da eventual existência de um impedimento   
- artigo 38.º CPP - Regra geral da intervenção do juiz – “O juiz competente para determinado 
processo penal, deixa de intervir neste, quando existir motivo de impedimento ou de 
suspeição”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

205 

 

2.2.4. DIREITOS DA PESSOA QUE FOI ACUSADA DA PRÁTICA DE UM CRIME 

 Antes do julgamento são feitas perguntas à pessoa que é 
acusada de ter praticado um crime sobre o que aconteceu. 
 

Pretende-se saber se o suspeito é ouvido sobre os factos que alegadamente cometeu.  
- artigo 60.º CPP – declaração do suspeito – “1. Correndo inquérito contra pessoa 
determinada, por despacho, será declarado suspeito, logo que existam indícios de que 
cometeu um crime ou nele participou. 2. O despacho referido no número anterior é 
imediatamente notificado ao suspeito.3. O suspeito é obrigatoriamente interrogado nessa 
qualidade, salvo se, comprovadamente, não poder ser notificado”.  
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 1. Se não conseguir a conciliação 
ou esta for parcial, o tribunal inicia o julgamento com uma exposição feita pelo Juiz 
Presidente acerca da matéria da acusação. O tribunal facultará ao Ministério Público, ou à 
polícia em sua substituição, ao lesado e ao réu, por esta ordem, que exponham 
sucintamente os respectivos pontos de vista. nº 2. De seguida, o Juiz Presidente interroga o 
réu sobre os elementos de identificação e antecedentes criminais, a que este é obrigado a 
responder e com verdade, sob pena de incorrer em crime de desobediência ou falsas 
declarações. nº 3. O réu não é obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que 
lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é 
informada do crime em causa.  
 
 

Pretende-se saber se o suspeito tem direito a ser informado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 39.º CRGB – “nº1. Toda a pessoa privada de liberdade 
deve ser informada imediatamente das razões da sua detenção, e esta comunicada a 
parente ou pessoa de confiança do detido, por este indicadas”; ii) artigo 61.º CPP – direitos 
do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes 
direitos: a) Ser informado, sempre que solicitado a prestar declarações, dos actos que lhe 
imputam e dos direitos que lhe assistem”; e iii) Artigo 63.º CPP – Regras gerais do 
interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma clara e precisa, dos factos que lhe 
são imputados e, se não existir prejuízo para a investigação, das provas que existem contra 
ele”. 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não pode 
pedir a ajuda de alguém para a auxiliar a defender-se.  
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário existe uma figura 
semelhante ao defensor ou advogado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 42.º CRGB – “nº3. O arguido tem o direito de escolher 
defensor e a ser por ele assistido em todos os actos do processo, especificando a lei os 
casos e as fases em que essa assistência é obrigatória”; ii) artigo 61.º CPP – direitos do 
suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito goza dos seguintes direitos: 
c) Ser assistido por defensor nos casos em que a lei determine a obrigatoriedade da 
assistência ou quando o requeira”; iii) artigo 65.º da Lei Orgânica dos Tribunais (Lei nº 
3/2002, 20 de Novembro) – advogados – “n.º1 Os advogados são indispensáveis à 
administração da justiça, competindo-lhes exercer o patrocínio das partes”; “nº 2. No 
exercício das suas funções os actos e manifestações dos advogados são invioláveis, nos 
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limites fixados por lei”; “nº 3. Para a defesa dos direitos e garantias individuais, os advogados 
podem requerer a intervenção dos órgãos jurisdicionais competentes”; “nº 4. Entre 
advogados e magistrados não existe hierarquia, apenas o dever de colaboração e 
cooperação mútuas na administração da justiça”; iv) artigo 66.º Lei Orgânica dos Tribunais 
(Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) – mandatários provisionais – “nº 1. Quando nas regiões 
não haja advogado, nem solicitador pode o patrocínio ser exercido por mandatário 
provisional ou por quem o Juiz nomear para esse fim”; e v) artigo 49 da Lei Orgânica dos 
Tribunais de Sector “nº 1. O réu pode constituir advogado ou declarar que pretende efectuar 
a sua própria defesa. nº 2. Se o réu não tiver usado da faculdade prevista no número 
anterior, o tribunal, no início da audiência de julgamento poderá nomear-lhe um defensor de 
entre as pessoas presentes na audiência. nº 3. A nomeação será obrigatória sempre que o 
réu revele dificuldade para efectuar a própria defesa”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode pedir 
que sejam feitas perguntas a outras pessoas sobre a situação.   
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
oferecer provas e requerer as diligências que julgue necessárias à sua defesa. 
- artigo 61.º CPP – direitos do suspeito – “Para além de outros que a lei consagre, o suspeito 
goza dos seguintes direitos: g) Oferecer provas e requerer as diligências que julgue 
necessárias à sua defesa”. 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada 
a falar sobre o crime de que é acusada, sob pena, de não se 
explicando, ser automaticamente condenada e castigada.    
 
 
 

Pretende-se saber se no direito processual penal consuetudinário o suspeito tem direito de 
manter silêncio e se esse silêncio não poderá ser usado contra si.  
- artigo 63.º CPP – Regras gerais do interrogatório – “nº 4. o suspeito é informado, de forma 
clara e precisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir prejuízo para a 
investigação, das provas que existem contra ele, após o que se procede ao interrogatório de 
mérito se o suspeito quiser prestar declarações, esclarecendo-o de que o silencio o não 
desfavorecerá”. 
- artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é obrigado a prestar 
declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode fazê-lo, em qualquer 
altura da audiência, se o entender.” 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime é obrigada 
a dizer a verdade sobre o crime de que é acusada.  
 
 
 

Pretende-se saber se o arguido é obrigado a dizer a verdade sobre o crime de que é 
acusado.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor, devendo ter em consideração o artigo 61.º 
CPP – direitos do suspeito – “b) Decidir livremente prestar ou não declarações e fazê-lo em 
qualquer altura da investigação ou da audiência de julgamento, salvo o disposto no artigo 
62º, alínea a)”e o artigo 51 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “nº 3. O réu não é 
obrigado a prestar declarações relativamente aos factos que lhe são imputados mas pode 
fazê-lo, em qualquer altura da audiência, se o entender.” 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime pode ser Pretende-se saber se é possívelalguém ser condenado sem julgamento.  
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detida ou presa antes de ser julgada.   
 
 
 
 

- Direito do Estado em vigor: i) artigo 38.º da CRGB – “nº 2. Ninguém pode ser totalmente 
privado de liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela 
prática de acto punido pela lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de 
segurança”; “nº 3. Exceptua-se deste princípio a privação de liberdade, pelo tempo e nas 
condições que a lei determinar”; ii) artigo 40.º CRGB – “nº 1. A prisão sem culpa formada 
será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a decisão judicial de validação 
ou manutenção, devendo o juiz conhecer das causas da detenção e comunicá-las ao detido, 
interrogá-lo e dar-lhe oportunidade de defesa”; iii) artigo 183.º CPP – conceito de detenção – 
“nº 1. Detenção é toda a privação de liberdade por período de tempo inferior a 48 horas e em 
que o detido não pode ser colocado em estabelecimento prisional destinado à execução de 
pena privativa da liberdade nem ao cumprimento de prisão preventiva”; e iv) artigos 160.º a 
169.º CPP – prisão preventiva. 
 

A pessoa que for encontrada a praticar um crime pode ser 
detida ou presa antes de ser julgada.   
 
 
 

Pretende-se saber se é possívelalguém ser preso em flagrante delito  
- artigo 185.º – flagrante delito – “nº 1. É flagrante delitotodo ocrime que se está a cometer”; 
“nº 2. Considera-se flagrante delitotodo ocrime que se acabou de cometer”; “nº 3. Presume-
se também flagrante delito o caso em que o agente for, logo após o crime, perseguido por 
qualquer pessoa ou encontrada com objectos ou sinais que mostrem claramente que acabou 
de o cometer ou de nele participar”.  
- artigo 44 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “ nº 1. Os presos em flagrante delito por 
crime a que corresponda pena de prisão até 2 anos serão, imediatamente entregues ao 
Ministério Público, Polícia Judiciária, Polícia de Ordem Pública ou Polícia de Segurança de 
Sector, na ausência daqueles pela entidade que os prendeu”; e “ nº 2. O Ministério Público, 
ou a polícia em sua substituição, ouve a entidade que efectuou a prisão, após o que, se 
considerar existirem indícios suficientes da prática de um crime, elabora o auto de notícia e 
apresenta o preso para ser julgado no prazo de 48 horas”. 
 

A pessoa que é acusada de ter praticado um crime não pode 
ser afastada da tabanca antes de ser julgada.   

Pretende-se saber se há uma ostracização (que acaba por ser uma forma de punição sem 
paralelo no Direito do Estado em vigor) do arguido antes de este ser julgado. 

 

2.2.5.MEIOS UTILIZADOS PARA APURAR O QUE SUCEDEU 

As testemunhas, a apresentação do objecto utilizado na 
prática do crime e testes espirituais constituem os meios 
normalmente utilizados para fazer a prova da prática de um 
crime.  

Pretende-se saber quais os meios de prova admissíveis no direito processual penal 
consuetudinário.  
- artigo 42.º CRGB – “nº 6. São nulastodas asprovas obtidas mediante torturas, coacção, 
ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”; - artigo 37.º CRGB – “ninguém 
pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”. 
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- CPP: i) artigo 113 - “em processo penal é admissível qualquer meio de prova que não seja 
proibido por lei”; ii) artigo 114 – “são absolutamente proibidas as provas obtidas mediante 
tortura, coacção, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas”; e iii) artigo 
115 – “salvo os casos previstos na lei ou em que haja consentimento expresso do titular 
também são proibidas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, 
na correspondência ou nas telecomunicações”.   
- artigo 52 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector – “Se o réu confessar os factos 
constantes da acusação ou do auto de notícia e o tribunal entender que o faz livremente, 
pode dispensar-se a produção da prova restante ou reduzi-la conforme o tribunal achar 
conveniente”. 

Os testes espirituais, que constituem os meios normalmente 
utilizados para fazer a prova da prática de um crime, são 
nomeadamente: i) o sacrifício de animais, como galinhas ou 
cabras, ii) o juramento perante o kansaré (se a pessoa for 
inocente, prova a inocência afirmando que, se for culpada, 
alguma coisa de mal lhe acontecerá); iii) pegar na panela 
(objecto que representa o espírito: se a pessoa for culpada e 
pegar na panela pode até morrer). 
 

Pretende-se saber quais os meios de prova espirituais admissíveis no direito processual 
penal consuetudinário.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  

Não é consensual que um crime possa ser dado como 
provado apenas em resultado de prova testemunhal.    
 
 

Pretende-se saber quais os limites do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- Direito do Estado: i) artigo 118.º CPP – limites do depoimento testemunhal – “nº 1. A 
testemunha depõe sobre factos de que tenha conhecimento directo e interessem à decisão 
da causa”; “nº 2. A parte do depoimento em que se refiram factos que se ouviram a outras 
pessoas só servirão como meio de prova se comprovados pelas declarações das referidas 
pessoas, entretanto chamadas a depor”; e ii) Artigo 247.º CPP – declaração das 
testemunhas – “nº 3. Os juízes podem, a qualquer momento, formular as perguntas que 
entenderem pertinentes à descoberta da verdade”. 
 

Qualquer pessoa que tenha presenciado um crime pode ser 
chamada a testemunhar os acontecimentos ocorridos.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 119.º CPP – capacidade para testemunhar – “nº 1. Qualquer pessoa tem capacidade 
para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”. 
 

Não existe uma idade mínima para ser testemunha num 
julgamento, desde que a pessoa seja capaz de explicar o 
acontecimento que constitui um crime.   

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário  
- artigo 119º CPP - Capacidade para testemunhar – “1. Qualquer pessoa tem capacidade 
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Não existe uma idade máxima para ser testemunha num 
julgamento. 

para ser testemunha sem prejuízo de o tribunal dever avaliar a aptidão física e mental para 
prestar testemunho sempre que isso se lhe afigure necessário”.  

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o 
mesmo valor num julgamento.  
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor - – nos termos do artigo 25 CRGB “o homem 
e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social 
e cultural”. 
 

A testemunha pode ser parente da pessoa que está a ser 
julgada, nomeadamente pai, filho, avô, neto, tio paterno, tio 
materno, filho de tio paterno ou filho de tio materno.  
 
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial, as regras relativas a escusa.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 119.º, n.º 3 CPP “Podem recusar ser testemunhas os 
ascendentes, descendentes, cônjuge, irmãos e parentes do suspeito ou réu até ao 2º grau. 
Sob pena de nulidade as pessoas anteriormente referidas serão advertidas do direito que 
lhes assiste antes de iniciarem o depoimento”; ii) artigo 123 CPP – regras de inquirição – “nº 
2. A inquirição começa pela identificação da testemunha, incide sobre as relações de 
parentesco e interesse com os demais intervenientes processuais e sobre todas as 
circunstâncias relevantes para avaliação da credibilidade do testemunho”; e iii) artigo 55 da 
Lei Orgânica dos Tribunais de Sector: “nº 1. Podem recusar-se a prestar declarações: a) os 
descendentes e os ascendentes do lesado e do réu; b) os irmãos e cônjuges do lesado e do 
réu; c) quem viver em união marital com o lesado ou com o réu. nº 2. O Juiz Presidente 
adverte as pessoas indicadas no número anterior de que têm o direito de recusar a prestar 
declarações e que, não recusando, ficam sujeitas ao dever de dizer a verdade”.  
 

Quando várias testemunhas apresentam versões 
contraditórias dos acontecimentos, deve ser averiguada a 
situação de forma a alcançar a verdade. 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se existe a figura da acareação  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 126.º CPP – acareação – “quando houver contradição 
entre declarações prestadas pelo arguido, assistente, e testemunha ou entre si, se forem 
vários com a mesma qualidade, e não for possível descobrir qual é a verdade a partir do teor 
das declarações contraditórias, ordenar-se-á, oficiosamente ou a requerimento, a acareação 
dos autores das declarações contraditórias”; e ii) artigo 127.º CPP – acareação – “nº 1. quem 
presidir à produção de prova esclarece os acareados dos aspectos em contradição e solicita-
lhes que os confirmem ou contestem a posição contrária”; “nº 2. quando necessário, a 
entidade que efectuar a acareação formulará as perguntas que entenda necessárias à 
descoberta da verdade”. 

É possível procurar provas sobre o que aconteceu na pessoa 
que é acusada de ter praticado um crime.  

Pretende-se saber quais as regras relativas a buscas e apreensões no direito processual 
penal consuetudinário.  
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É possível procurar provas sobre o que aconteceu na casa da 
pessoa que é acusada de ter praticado um crime. 

- artigo 137.º CPP – das buscas e revistas – “n.º 1. É efectuada revista quando houver de 
apreender objectos relacionados com um crime ou que possam servir como meio de prova 
que alguém transporte ou esconda na sua pessoa”.  
 

Através do comportamento e estado de espírito, de provas 
testemunhais, de objectos utilizados no crime, de provas 
espirituais e de processos de inquérito ordenados pelo Régulo 
é possível ter a certeza de que a pessoa acusada de praticar 
o crime é a pessoa que efectivamente o praticou. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao reconhecimento de pessoas  
- artigo 128.º CPP – reconhecimento de pessoas – “nº 1. se quem dever proceder ao 
reconhecimento dalguma pessoa não conseguir identificá-la cabalmente através da 
descrição das suas características, proceder-se-á ao reconhecimento físico daquela”; “nº 2. 
Fora da audiência de julgamento, a validade deste meio de prova exige que se coloque a 
pessoa a reconhecer no meio de várias outras com idênticas características físicas e modo 
de vestir, devendo quem proceder ao reconhecimento declarar se algum dos presentes é a 
pessoa a identificar e, caso afirmativo, qual”.  
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MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS NORMAS CONSUETUDINÁRIAS  
E A CORRESPONDENTE NORMA DO DIREITO POSITIVO ESTADUAL E/OU SITUAÇÃO JURÍDICA ANALISADA  
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BALANTAS 

 

3. ESTATUTO DA MULHER  

3. 1. ACESSO AOS CARGOS NAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL  

As mulheres não exercem poder de decisão relevante nas 
tabancas balanta, sendo casadas ou viúvas, salvo nas 
situações em que não exista um homem que esteja em 
condições de exercer o cargo.  
 

Nota: Salvo nas situações em que não exista um homem 

velho e que tenha feito a cerimónia tradicional de circuncisão. 

No Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação em função do género: 
artigo 25 Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual 
“o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da via política, 
económica, social e cultural”. 
 

Os titulares do poder espiritual, após a consulta ao 
djambacós, podem ser escolhidos entre as mulheres que 
tenham celebrado a cerimónia do casamento e entre os 
homens que tenham feito a cerimónia tradicional da 
circuncisão. 

Pretende-se saber como é escolhida a entidade com poder de decisão nos assuntos 
espirituais. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – é necessário ter em consideração que, 
nos termos do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, a “Guiné-Bissau é 
uma República (…) laica” e que, nos termos do nº 1 do artigo 52 a “todos é reconhecida a 
liberdade de culto, que em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados 
na Constituição”. 
 

 
3.2. CAPACIDADE JURÍDICA  

As mulheres podem celebrar negócios e conservar o dinheiro 
ganho com essa actividade.  
 
As mulheres não podem vender terrenos de cultivo, mas 
podem ceder gratuitamente o direito de cultivo. 
 

Pretende-se saber se é aceite que as mulheres tenham capacidade e liberdade pessoal e 
jurídica para contratar, pelo menos, no que respeita a “pequenos negócios”.  
- no Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação- artigo 67.º do Código 
Civil (CC) - Capacidade jurídica: “As pessoas podem ser sujeitos de quaisquer relações 
jurídicas, salvo disposição legal em contrário; nisto consiste a sua capacidade jurídica”. 
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Num casal, a mulher pode gastar o seu próprio dinheiro.  
 
A mulher gasta o dinheiro do casal com o consentimento do 
marido. 
 

Pretende-se saber se a mulher tem liberdade para administrar o seu próprio dinheiro. 
- na versão do Código Civil em vigor aquando da independência da República da Guiné-
Bissau estava previsto: i) no nº 2 do artigo 1676 que “o exercício de outras actividade 
lucrativas, mediante contrato com terceiros, não depende igualmente do consentimento do 
marido; mas é lícito ao marido, se não tiver dado o seu consentimento e este não tiver sido 
judicialmente suprido, ou não vigorar entre os cônjuges o regime de separação de bens, 
denunciar a todo o tempo o contrato, sem que esse facto possa ser compelido qualquer dos 
cônjuges a uma indemnização”; ii) no nº 1 do artigo 1677 que “pertence à mulher, durante a 
vida em comum, o governo doméstico, conforme os usos e a condição dos cônjuges”; e nº 1 
do artigo 1678 que “a administração dos bens do casal, incluindo os próprios da mulher e os 
bens dotais, pertence ao marido, como chefe da família”. 
 

 

3. 3. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   

As camas são propriedade exclusiva de uma pessoa, 
enquanto as restantes peças de mobiliário são usadas por 
todos embora possam pertencer a um proprietário individual. 
 
Nota: As mulheres podem ser proprietárias da sua cama. 

 
Nota:Enquanto casadas, as mulheres não são proprietárias de 
quaisquer bens (a não ser pequenos animais domésticos e camas). 
Depois de divorciadas (passando a idade de casar), e regressando a 
casa dos pais, podem construir e ser proprietárias da sua casa de 
habitação e demais bens.  

 
Os objectos utilizados na feitura e no consumo da comida são 
propriedade da mulher. 
 
Nota: São propriedade da mulher. Mesmo havendo duas ou mais 
mulheres que casam com o mesmo homem, cada objecto tem o seu 
proprietário, embora sejam utilizáveis por todos em casa.   

 

Pretende-se saber se a mulher pode ser considerada proprietária de bens domésticos 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural” 

As mulheres podem ser proprietárias de rebanhos, 
normalmente se estes forem animais pequenos.  
 
 
Nota: A mulher só pode ser proprietária de rebanhos de vacas, se se 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de rebanhos de gado. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
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divorciar e regressar a casa dos pais, depois de passada idade de 
casar. 
 

As mulheres podem ser proprietárias de animais domésticos. Pretende-se saber se a mulher pode ser considerada proprietária de animais domésticos. 
- no Direito do Estado em vigor  não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

 

3.4. FAMÍLIA 
 

3.4.1.CASAMENTO E IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

Na prática, as mulheres são livres para decidir com quem vão 
casar, embora a regra costumeira ainda seja em sentido 
contrário. 
 
Nota: Hoje, com a influência ocidental e a evolução dos 
pensamentos, as mulheres são cada vez mais exigentes, 
dando consentimento quanto ao seu casamento. Contudo, 
persistem casos em que o consentimento da mulher não é 
livre. Mas neste caso, elas separam-se frequentemente após 
a cerimónia do casamento. 
 

Pretende-se averiguar se é exigível que a vontade do sujeito que casa se encontre 
totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as causas de anulação por 
falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código Civil (CC). 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 

As mulheres só podem estar casadas com um homem.  
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens. 
- artigo 1577.º CC - Noção de casamento: “Casamento é o contrato celebrado entre duas 
pessoas de sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família mediante uma 
comunhão plena de vida”. 
 

Existem situações em que a mulher casada pode viver 
temporariamente com outro homem. 
 
Nota: Nos casos de “benangha” a mulher ausenta-se da sua 
tabanca (para tabancas distantes da do marido) e pode ser 
dada em binangha, ou seja, ela pode escolher manter 
relações sexuais com outro homem (o facto de “ser dada”, 

Pretende-se averiguar se o casamento anterior configura algum obstáculo a uma posterior 
união de facto (no caso da mulher). 
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significa apenas que há um ou uma intermediária para 
combinar a prática). Esta situação está relacionada com o 
casamento forçado: as mulheres escolhiam viajar para terem 
a liberdade de manter relações sexuais com outros homens. 
Como o casamento forçado está em desuso, esta prática 
também tende a diminuir. 
 

Um homem pode estar casado com mais do que uma mulher. 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um homem 
e várias mulheres. 
 

As mulheres têm a obrigação de casar sempre que cheguem 
à etapa do fule dam. 
 
Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher 
casada. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento.  
 

A mulher pode decidir casar com alguém se o marido morrer.  
Nota: Se a mulher não tiver tido filhos, verifica-se uma grande 
pressão para que case normalmente com o enteado ou com 
outros familiares do falecido marido. Muitas vezes existem 
disputas entre estes familiares para saber “quem herda” a 
mulher. Se ela não aceitar a decisão familiar ou se existirem 
grandes disputas sobre a sua herança, a mulher corre até o 
risco de ser morta através de feitiçaria. 
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  

O marido não é obrigado a casar com alguém se a mulher 
morrer.  

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

As mulheres não podem casar antes de estarem preparadas 
do ponto de vista biológico, geralmente antes dos 14 anos. 
 
Os homens não casam normalmente antes dos 15 ou 16 
anos. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC conjugada com o artigo 26 CRGB, 
este é igual para homens e mulheres.O nº 3 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm 
iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos 
filhos”. 
- na versão da alínea a) do artigo 1601 CC anterior à independência da Guiné-Bissau estava 
prevista uma diferenciação entre dezasseis anos para os homens e catorze anos para as 
mulheres. 



 

 

216 

 

3.4.2. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta a casa de morada da família pertence ao 
marido. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta os terrenos de cultivo pertencem ao marido. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 
 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta os bens domésticos pertencem à mulher. 
 
Nota: Cada objecto tem o seu proprietário, embora sejam 
utilizáveis por todos em casa. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta a mulher e o marido dispõem cada um deles 
dos seus rebanhos. 
 
Nota: A mulher pode ser proprietária de rebanhos de 
pequenos animais, como cabras. Só pode vir a ser 
proprietária de rebanhos de vacas, quando se divorcia e 
regressa a casa dos pais. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta a mulher e o marido dispõem dos seus animais 
domésticos. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 

Numa união entre mulher e homem a casa de morada da 
família pertence ao marido. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  

Numa união entre mulher e homem os terrenos de cultivo 
pertencem ao marido. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  

Numa união entre mulher e homem os bens domésticos 
pertencem à mulher. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  

Numa união entre mulher e homem cada um deles dispõe dos 
seus rebanhos. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  
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Nota: A mulher pode ser proprietária de rebanhos de 
pequenos animais, como cabras. Só pode vir a ser 
proprietária de rebanhos de vacas, quando se divorcia e 
regressa a casa dos pais. 

Numa união entre mulher e homem cada um deles dispõe dos 
seus animais domésticos. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  

 

3.4.3. SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO 

A mulher pode solicitar a separação ou o divórcio num 
casamento ritual, mesmo que o marido não esteja de acordo.   
 
A mulher pode dirigir-se directamente ao padrinho do 
casamento (halnipsina) para pedir a separação ou o divórcio 
do casamento ritual.  
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (previsto na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 
1976) e se a iniciativa pode partir da mulher. 
- na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 1976, está previsto:  
- artigo 3 – “o divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento” 
- artigo 4 – “o divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) condenação 
definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, e, pena de prisão superior a 3 anos, seja qual 
for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio ou por homicídio 
frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou moral do requerente; 
e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono do lar conjugal por parte do outro 
cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda que livremente consentida, 
por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos consecutivos; i) doença 
mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença transitada em julgado; e j) 
qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações conjugais”; 
- artigo 5 – “os factos enumerados no artigo anterior justificam o divórcio quando 
comprometam seriamente a possibilidade de vida em comum ou a formação dos filhos ou, 
ainda, o valor social do casamento”. 
 

A mulher pode solicitar a separação num casamento ritual, 
mesmo que o marido não esteja de acordo, em caso de maus-
tratos.  
 
O adultério não é um motivo que possa ser invocado pela 
mulher para obter a separação.  
 

Pretende-se averiguar se o “divórcio litigioso” só pode ser pedido com base em motivos 
específicos, quais são (numa tentativa de paralelo com o artigo 1778.º CC) e se há diferença 
entre os motivos a ser invocados pela mulher ou pelo homem. 
- Artigo 1778 CC – fundamentos – “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser 
requerida por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) 
Adultério do outro cônjuge; b) Práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual requeridas 
contra a vontade do requerente; c) Condenação definitiva do outro cônjuge, por crime 
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O homem pode invocar vários motivos para se separar, 
nomeadamente adultério, maus-tratos e desobediência.  
 
 

doloso, em pena de prisão superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) 
Condenação definitiva pelo crime de lenocínio praticado contra descendente ou irmã do 
requerente, ou por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o requerente ou 
qualquer parente deste na linha recta ou até ao terceiro grau da linha colateral; e) Vida ou 
costumes desonrosos do outro cônjuge; f) Abandono completo do lar conjugal por parte do 
outro cônjuge, por tempo superior a três anos; g) Qualquer outro facto que ofenda 
gravemente a integridade física ou moral do requerente”. 
 

 

3.4.4. FILIAÇÃO  

A mulher não pode pedir a tutela dos filhos em caso de 
separação do casal.  
 
 
 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
tutela dos filhos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

A mulher pode exigir a propriedade dos bens a que entenda 
ter direito em caso de separação ou divórcio do casal.  
 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
partilha dos bens. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a vontade da mulher tem igual valor à 
do homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

O nascimento de um filho de uma mãe solteira não é bem 
visto na tabanca, dando lugar a reprovação social.  
 

Pretende-se saber se as mulheres são vítimas de algum tipo de discriminação por terem 
filhos fora de uma relação de casamento e se lhes é aplicado algum castigo. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor . 
 

A mãe decide sobre as questões da vida dos filhos, embora 
nas questões mais importantes, prevaleça a decisão do pai.   

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher.  
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Nota: Na prática, quando estejam em causa decisões 
importantes relativamente à vida dos filhos, designadamente 
sobre a vida conjugal das filhas, a decisão do marido acaba 
por prevalecer. 
 

- situação que já não tem paralelo no Direito Civil em vigor, na medida em que o artigo 1881 
(Poderes especiais do pai) e do artigo 1882 (Poderes especiais da mãe) devem ser 
conjugados com o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais 
direito e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 

Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação quem decide é o pai. 
 

Pretende-se averiguar quem fica a exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de 
“divórcio”. 
- no Direito do Estado em vigor está previsto no artigo 1902º CC - Separação de pessoas e 
bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do casamento, que “1. Nos casos de 
separação judicial de pessoas e bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do 
casamento, ambos os pais conservam em relação ao filho menor o poder paternal; o 
exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na falta de acordo, pelo tribunal 
de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação do tribunal, nos termos da lei 
de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal abrange o destino do menor, a 
fixação dos alimentos e a forma de os prestar” 
Viola o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais direito e 
deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

 

3. 5. SUCESSÕES 

As mulheres só herdam bens de uso de pequena importância. Pretende-se saber se é reconhecida à mulher capacidade sucessória. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género– artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

Em caso de morte do marido, a mulher não fica com os bens 
que pertenciam ao marido, com excepção bens de uso 
doméstico. 

Pretende-se saber se a mulher é chamada a suceder em caso de morte do marido. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género– artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

 

3. 6. CRIMES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DO ESTATUTO DA MULHER 

A condição de mulher é tida em consideração na apreciação e 
no julgamento dos crimes. 
 

Existe o princípio de igualdade enquanto princípio geral, previsto no artigo 25.º da CRGB, em 
conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da via política, económica, social e cultural”, o que se reflecte em todo o tratamento 
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Nota: Sim, sobretudo em termos da pena a aplicar. jurídico conferido à mulher pelo ordenamento jurídico, pelo que a condição de mulher não é 
tida em consideração na apreciação e julgamento dos crimes a não ser que o tipo penal em 
causa lhe confira algum relevo. 
 

É crime matar uma mulher. Pena: o autor é entregue à justiça 
do Estado, sendo objecto de reprovação e de tortura em 
certos casos ao nível da tabanca.  
 

Pretende-se saber se o homicídio de uma mulher é considerado crime e/ou se existe uma 
forma de tratamento diferenciado da mulher no que respeita ao crime de homicídio.  
- artigo 107.º do Código Penal:“Quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de 
prisão de oito a dezoito anos”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais) nas relações entre o 
marido e a mulher. Pena: não está especificamente prevista, 
embora na maioria dos casos possam ser aplicadas torturas 
físicas, sendo nas relações entre marido e mulher a sanção 
imediata o fim da relação conjugal. 
 
A mulher pode queixar-se ao padrinho de casamento 
(halnipsina) de que o marido lhe bate muitas vezes.  
 
Nota: Não é crime, embora seja reprovado socialmente, 
dando normalmente lugar à separação do casal, o marido 
bater frequentemente e sem motivos na mulher. 
 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como crime 
pela comunidade e qual a pena que é aplicada ao marido.  
- não há um artigo específico para este crime no Código Penal, sendo aplicáveis os artigos 
114.º e 115.º: i) artigo 114º - Ofensas corporais simples: “1. Quem ofender o corpo ou a 
saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 2. 
O procedimento criminal depende de queixa”; e ii) artigo 115.º - Ofensas corporais graves: 1. 
Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa com a intenção de: a) A privar de 
importante órgão ou membro; b) A desfigurar grave e permanentemente; c) Lhe afectar a 
capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou de procriação de maneira grave e 
duradoira ou definitivamente; d) Lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica 
incurável; ou e) Lhe criar perigo para a vida; é punido com pena de prisão de dois a oito 
anos). 
 

Nota:Não é crime, embora seja reprovado socialmente, dando 
normalmente lugar à separação do casal, o marido prender a 
mulher em casa e não a deixar sair.  
 
 
 

Pretende-se saber se a privação de liberdade da mulher pelo marido é encarada como crime 
pela comunidade.  
- artigo 124.º CP – sequestro - “nº 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, 
detiver, prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

Nota:Não é crime, embora seja reprovado socialmente, dando 
normalmente lugar à separação do casal, o marido dizer mal e 
ofender a mulher sem razão para isso. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se difamar e injuriar uma mulher é visto como crime pela comunidade. 
- artigo 126.º CP – difamação e injúrias - “nº 1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, 
de viva voz, ou qualquer outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou 
emitir um juízo ofensivo da sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo 
a terceiros se não tiver sido produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um ano 
ou com pena de prisão”. 

É crime um homem obrigar uma mulher a ter sexo contra a 
sua vontade. 

Pretende-se saber se a violação de uma mulher é vista como crime pela comunidade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 133.º CP – violação – “nº 1. Quem, através de 
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violência, ameaça grave ou qualquer outra forma de coação, mantiver cópula com mulher ou 
a constranger a ter com terceiro, é punido com pena de prisão de três a doze anos”; e ii) 
artigo 137.º - Agravação: “1. As penas previstas nos artigos 133º e 134º, são agravadas de 
um terço, nos seus limites, se: a) A vítima estiver numa situação de dependência familiar, 
subordinação hierárquica ou sob vigilância ou confiado à guarda do agente”. 
 

A mulher pode recusar a prática de sexo com um homem 
mesmo quando isso seja considerado tradição. 
 
 
 
A mulher pode recusar a prática de sexo com o seu marido, 
desde que tenha um motivo forte que o justifique.  
 
 

Pretende-se saber se a violação de uma mulher pelo marido é vista como crime pela 
comunidade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 133.º CP – violação – “nº 1. Quem, através de 
violência, ameaça grave ou qualquer outra forma de coação, mantiver cópula com mulher ou 
a constranger a ter com terceiro, é punido com pena de prisão de três a doze anos”; e ii) 
artigo 137.º - Agravação: “1. As penas previstas nos artigos 133º e 134º, são agravadas de 
um terço, nos seus limites, se: a) A vítima estiver numa situação de dependência familiar, 
subordinação hierárquica ou sob vigilância ou confiado à guarda do agente”. 

É crime um homem ter sexo com uma criança de sexo 
feminino de idade inferior a 12 anos de idade. Pena: aplicação 
de tortura, nos casos de flagrante delito, e multa em dinheiro 
tendo em conta a gravidade do caso e as despesas do 
tratamento.    
 
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
- deve ser tido em consideração o nº 3 do artigo 133.º CP: “Nos casos em que a pouca 
idade, a inexperiência da vida, a afectação por anomalia psíquica ou a diminuição física ou 
psíquica, temporária ou permanente da vítima tenha sido aproveitada pelo agente para mais 
facilmente praticar os factos descritos nos números anteriores a pena aplicável será 
agravada de um terço no limite máximo”. 
 

É crime um homem ter sexo com uma criança do sexo 
feminino entre os 12 e os 14 anos. Pena: aplicação de tortura, 
nos casos de flagrante delito, e multa tendo em conta a 
gravidade do caso e as despesas do tratamento. 
 
Nota: Não é crime, embora seja reprovável, um homem ter 
sexo com uma rapariga do sexo feminino entre os 14 e os 16 
anos.  
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
- artigo 134º CP (Abuso sexual) “1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e 
menos de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou independentemente da 
idade, se aproveitar do facto de a vítima sofrer de anomalia psíquica ou se encontrar 
diminuída física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente, é punido com pena de 
prisão de dois a oito anos”. 

Não se verifica a prática da excisão na etnia balanta. 
 

Pretende-se saber se a prática da mutilação genital feminina é vista como um crime pela 
comunidade. 
- artigo 117.º CP: “Quem, habilitado para efeito e devidamente autorizado, efectuar a 
circuncisão ou excisão sem proceder com cuidados adequados para evitar que se produzam 
os efeitos previstos no nº 1 do artigo 115º ou a morte da vítima, e estes sobrevierem, é 
punido, respectivamente, com pena de prisão até três anos e de um a cinco anos”. 
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É crime roubar uma coisa que pertence a uma mulher. Pena: 
tortura, em caso de resistência, e indemnização.  
 

Pretende-se saber se o furto a uma mulher é encarado como crime pela comunidade e qual 
a pena aplicada. 
- artigo 145.º CP – furto – “n.º 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou 
para outrem, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com 
pena de multa”. 
 

 

3. 7. mecanismos de RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE NEGÓCIOS E PROPRIEDADE  

As mulheres podem exigir por si próprias o cumprimento de 
um negócio que tenha sido celebrado com outra pessoa ou 
entidade.  
 
Nota: Normalmente, a mulher comunica o incumprimento ao 
marido que toma conhecimento do facto para efeito de 
colaboração. 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir o cumprimento de 
uma obrigação no âmbito dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem exigir por si próprias a desocupação de 
uma propriedade sua que tenha sido abusivamente ocupada.  
 
Nota: Normalmente, a mulher comunica o incumprimento ao 
marido que toma conhecimento do facto para efeito de 
colaboração. 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir a desocupação de 
uma propriedade que lhe seja reconhecida. 
- noDireito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

A mulher pode ser testemunha em conflitos relativos a 
negócios ou propriedade.  
 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que a 
prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

O testemunho ou uma prova apresentada por uma mulher 
vale o mesmo que o testemunho ou uma prova apresentada 
por um homem.  
 
Nota: Sim, perfeitamente. Em certos casos, consideram-se 
mais fiáveis os testemunhos de uma mulher (entende-se que, 
pela natureza, a mulher é mais honesta comparativamente ao 
homem). 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que a 
prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

A mulher é sempre ouvida na resolução dos conflitos que lhe 
dizem respeito em matéria de negócios ou de propriedade. 

Pretende-se saber se a mulher tem o direito de ser ouvida nas decisões que lhe digam 
respeito. 



 

 

223 

 

- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

 

3. 8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

Quando marido e mulher unidos por casamento civil do 
Estado estão desavindos não existe qualquer pessoa ou 
entidade na tabanca balanta que tente a reconciliação do 
casal. 
 
 
 
 
Nota: Não existe, salvo se tiverem, previamente ou 
posteriormente ao casamento civil, sido observados os rituais 
do casamento tradicional. Neste último caso, será nomeado 
um halnipsina para a mulher. 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

Quando marido e mulher unidos por casamento ritual balanta 
estão desavindos a sua reconciliação constitui tarefa do 
padrinho do casamento (halnipsina).   
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento ritual. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor 

Quando marido e mulher unidos por casamento ritual balanta 
estão desavindos a mulher vai para casa do padrinho do 
casamento (halnipsina) para que este tente a reconciliação 
quando (e se) o marido for à sua procura. 
O padrinho do casamento (halnipsina), ao tentar a 
reconciliação do casal, fala primeiro com a mulher e depois 
com a mulher e o marido. 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil.  

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
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seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 

 

3. 9. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL  

As mulheres raramente são objecto de tortura. Pretende-se saber se existem regras especiais para as mulheres. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – na CRGB está previsto no artigo 37: “nº 1. 
A integridade moral e física dos cidadãos é inviolável”, e “ nº 2. Ninguém pode ser submetido 
a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”. 
 

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o 
mesmo valor num julgamento. 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor– nos termos do artigo 25 CRGB “o homem e 
a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
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FULAS 

 

3. ESTATUTO DA MULHER  

3.1.ACESSO AOS CARGOS NAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER   
 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL  

As mulheres podem exercer o poder de decisão se não existirem 

homens designados para o efeito. 

Nota: É citado o caso da tabanca de Cancolabinfa, em que escolhida uma 

mulher para exercer as funções de Régulo, por se entender que ninguém 

estava em melhores condições do que ela para exercer o cargo. 

No Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação em função do 
género: artigo 25 Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em 
conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da via política, económica, social e cultural”. 

Em princípio, não existe uma idade máxima para as mulheres 

adultas exercerem o poder de decisão na tabanca.   

 

Os homens e as mulheres menores não podem exercer o poder de 

decisão na tabanca. 

 

Nota: Com menos de 18 e mais de 90 anos de idade não podem exercer o 

poder de decisão na tabanca.  

Pretende-se saber qual a idade para o exercício do poder de decisão na tabanca. 
- no nº 2 do artigo 63 da Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto que 
“são elegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos eleitores 
guineenses (…) maiores de 35 anos de idade”.   
- no nº 2 do artigo 10 da Lei Eleitoral para o Presidente da República e Assembleia 
Nacional Popular (Lei nº 3/98, de 23 de Abril) está previsto que “todos os cidadãos 
eleitores maiores de 21 anos de idade são elegíveis a Deputado para a Assembleia 
Nacional Popular”. 
 
A diferenciação em função do género não tem paralelo com o Direito do Estado em 
vigor - o artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau prevê que “o homem 
e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, 
social e cultural”. 
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3. 2. CAPACIDADE JURÍDICA  

As mulheres só podem normalmente celebrar negócios com a 
autorização do marido.  
 
As mulheres só podem normalmente celebrar negócios 
relativos a casas de habitação e a terrenos de cultivo com a 
autorização do marido. 
 
 

Pretende-se saber se é aceite que as mulheres tenham capacidade e liberdade pessoal e 
jurídica para contratar, pelo menos, no que respeita a “pequenos negócios”.  
- no Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação- artigo 67.º do Código 
Civil (CC) - Capacidade jurídica: “As pessoas podem ser sujeitos de quaisquer relações 
jurídicas, salvo disposição legal em contrário; nisto consiste a sua capacidade jurídica”. 
- na versão do Código Civil em vigor aquando da independência da República da Guiné-
Bissau estava previstono nº 2 do artigo 1676 que “o exercício de outras actividade lucrativas, 
mediante contrato com terceiros, não depende igualmente do consentimento do marido; mas 
é lícito ao marido, se não tiver dado o seu consentimento e este não tiver sido judicialmente 
suprido, ou não vigorar entre os cônjuges o regime de separação de bens, denunciar a todo 
o tempo o contrato, sem que esse facto possa ser compelido qualquer dos cônjuges a uma 
indemnização”. 
 

Num casal, a mulher pode gastar o seu próprio dinheiro. 
 
As mulheres podem conservar o dinheiro que ganham com a 
realização de negócios. 
 

Pretende-se saber se a mulher tem liberdade para administrar o seu próprio dinheiro. 
- na versão do Código Civil em vigor aquando da independência da República da Guiné-
Bissau estava previsto: i) no nº 2 do artigo 1676 que “o exercício de outras actividade 
lucrativas, mediante contrato com terceiros, não depende igualmente do consentimento do 
marido; mas é lícito ao marido, se não tiver dado o seu consentimento e este não tiver sido 
judicialmente suprido, ou não vigorar entre os cônjuges o regime de separação de bens, 
denunciar a todo o tempo o contrato, sem que esse facto possa ser compelido qualquer dos 
cônjuges a uma indemnização”; ii) no nº 1 do artigo 1677 que “pertence à mulher, durante a 
vida em comum, o governo doméstico, conforme os usos e a condição dos cônjuges”; e nº 1 
do artigo 1678 que “a administração dos bens do casal, incluindo os próprios da mulher e os 
bens dotais, pertence ao marido, como chefe da família”. 
 

 

3. 3. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   

As mulheres podem ser proprietárias de casa de habitação. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de habitação. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem ser proprietárias de bens domésticos.   
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser considerada proprietária de bens domésticos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
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25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural.” 
 

As mulheres podem ser proprietárias da casa da morada de 
família.  
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de morada de família. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem ser proprietárias de terrenos de cultivo. 
 
O proprietário das casas (ou celeiros) onde se guardam os 
cereais pode ser uma mulher. 
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de terrenos de cultivo. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem ser proprietárias de rebanhos de gado e 
animais domésticos.  

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de rebanhos de gado e animais 
domésticos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural.” 
 

 

3. 4. FAMÍLIA 
 

3.4.1.CASAMENTO E IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

As mulheres não são totalmente livres para decidir com quem 

vão casar. 

Os homens são livres para decidir com quem vão casar. 
 

Nota: Verifica-se ainda uma forte pressão familiar, que se 

reflecte mais nas raparigas do que nos rapazes, embora, 

quanto à escolha do futuro esposo, as mulheres tenham cada 

vez mais liberdade de decisão. 

Pretende-se averiguar se é exigível que a vontade do sujeito que casa se encontre 
totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as causas de anulação por 
falta da vontade, previstas no artigo 1634.º e seguintes do Código Civil. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural” 
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As mulheres só podem estar casadas com um homem. 

O homem tem a possibilidade de casar com mais de uma 
mulher. 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens. 
- artigo 1577.º CC - Noção de casamento: “Casamento é o contrato celebrado entre duas 
pessoas de sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família mediante uma 
comunhão plena de vida”.  
 

O marido não é obrigado a casar com alguém se a mulher 
morrer.  

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  
 

A mulher pode decidir casar com alguém da família do 
falecido marido (irmão do falecido marido ou seu primo) ou 
com outra pessoa se o marido morrer.  
 
Nota: Em regra, quando a mulher decidir não casar com um 
familiar do marido deve abandonar a casa de morada de 
família. 
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem familiar do de cujus(da pessoa falecida). 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor 
 
 
 
 

As mulheres e os homens têm a obrigação de casar.  
 
 

Pretende-se averiguar se existe obrigatoriedade para as mulheres e para os homens de 
contrair casamento (ritual ou civil). 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  
 

As mulheres casam normalmente entre os 14 e os 18 anos, 
dependendo da comunidade e da sua maturidade. 
 
 
 
 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC conjugada com o artigo 26 CRGB, 
este é igual para homens e mulheres.O nº 3 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm 
iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos 
filhos”. 
- na versão da alínea a) do artigo 1601 CC anterior à independência da Guiné-Bissau estava 
prevista uma diferenciação de idade de dezasseis anos para os homens e de catorze anos 
para as mulheres. 
 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) pode ter menos prestígio na tabanca do que uma 
mulher casada. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 

A mulher casada não pode decidir viver temporária ou 
permanentemente com outro homem. 

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes absolutos, no caso, o previsto na alínea c) do artigo 1601.º CC: 
casamento anterior não dissolvido. 
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3.4.2. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais fula a casa de morada da família, os terrenos de cultivo, 
os bens domésticos do casal, os rebanhos e os animais 
domésticos ficam normalmente à responsabilidade do marido 
como cabeça de casal. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 

Nas uniões entre mulher e homem não existe um responsável 
reconhecido pela comunidade fula relativamente aos bens 
(casa de morada da família, terrenos de cultivo, bens 
domésticos do casal, rebanhos e animais domésticos). 
 
Nota: Numa comunidade fula não são reconhecidas as uniões 
que não sejam precedidas de cerimónia ritual fula. Logo, a 
comunidade não se preocupa com quem se responsabiliza 
pelos bens do casal, se é o homem ou a mulher. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual. 

 

3.4.3. SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO 

O divórcio e a separação da mulher e do homem não exigem 
mútuo acordo.  
 
 
A separação pode ocorrer por iniciativa da mulher mesmo que 
o marido não esteja de acordo. 
 
A mulher pode invocar vários fundamentos para obter o 
divórcio e a separação. 
 
Se a mulher for maltratada pode divorciar-se ou separar-se do 
marido, caso essa agressão provoque lesões graves. 
 
O facto de a mulher estar a ser enganada pelo marido com 
outra mulher pode ter relevância na apreciação do pedido de 
divórcio ou separação do casal. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (previsto na Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e 
se a iniciativa pode partir da mulher. 
- na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 1976, está previsto:  
- artigo 3 – “o divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento” 
- artigo 4 – “o divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) condenação 
definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, e, pena de prisão superior a 3 anos, seja qual 
for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio ou por homicídio 
frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou moral do requerente; 
e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono do lar conjugal por parte do outro 
cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda que livremente consentida, 
por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos consecutivos; i) doença 
mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença transitada em julgado; e j) 
qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações conjugais”; 
- artigo 5 – “os factos enumerados no artigo anterior justificam o divórcio quando 
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comprometam seriamente a possibilidade de vida em comum ou a formação dos filhos ou, 
ainda, o valor social do casamento” 
- Artigo 1778 CC – fundamentos – “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser 
requerida por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) 
Adultério do outro cônjuge; b) Práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual requeridas 
contra a vontade do requerente; c) Condenação definitiva do outro cônjuge, por crime 
doloso, em pena de prisão superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) 
Condenação definitiva pelo crime de lenocínio praticado contra descendente ou irmã do 
requerente, ou por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o requerente ou 
qualquer parente deste na linha recta ou até ao terceiro grau da linha colateral; e) Vida ou 
costumes desonrosos do outro cônjuge; f) Abandono completo do lar conjugal por parte do 
outro cônjuge, por tempo superior a três anos; g) Qualquer outro facto que ofenda 
gravemente a integridade física ou moral do requerente”. 
 

O homem pode invocar vários motivos para se divorciar ou 
separar, nomeadamente o desentendimento entre o casal, a 
mulher ser ladra e a forma como é tratado pela esposa e pela 
família desta.  
 
O adultério é um dos motivos que levam o marido a poder 
divorciar-se ou separar-se. 
 
Se for maltratado o marido pode divorciar-se ou separar-se da 

mulher.  

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (previsto na Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e 
se a iniciativa pode partir do homem. 
- na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 1976, está previsto:  
- artigo 3 – “o divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento” 
- artigo 4 – “o divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) condenação 
definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, e, pena de prisão superior a 3 anos, seja qual 
for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio ou por homicídio 
frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou moral do requerente; 
e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono do lar conjugal por parte do outro 
cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda que livremente consentida, 
por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos consecutivos; i) doença 
mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença transitada em julgado; e j) 
qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações conjugais”; 
- artigo 5 – “os factos enumerados no artigo anterior justificam o divórcio quando 
comprometam seriamente a possibilidade de vida em comum ou a formação dos filhos ou, 
ainda, o valor social do casamento” 
- Artigo 1778 CC – fundamentos – “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser 
requerida por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) 
Adultério do outro cônjuge; b) Práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual requeridas 
contra a vontade do requerente; c) Condenação definitiva do outro cônjuge, por crime 
doloso, em pena de prisão superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) 
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Condenação definitiva pelo crime de lenocínio praticado contra descendente ou irmã do 
requerente, ou por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o requerente ou 
qualquer parente deste na linha recta ou até ao terceiro grau da linha colateral; e) Vida ou 
costumes desonrosos do outro cônjuge; f) Abandono completo do lar conjugal por parte do 
outro cônjuge, por tempo superior a três anos; g) Qualquer outro facto que ofenda 
gravemente a integridade física ou moral do requerente”. 
 

Quando existe divórcio ou separação por iniciativa do marido 
este não fica em princípio obrigado a sustentar a ex-mulher ou 
a ajudá-la nas suas despesas. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil e qual a sua 
dimensão. 

Num divórcio ou separação as mulheres recebem apoio 
económico para as despesas relativas aos filhos até estes 
atingirem sete anos ou até atingirem a maioridade, casos 
fiquem à guarda da mãe. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil e se é devido aos 
filhos. 

A mulher pode pedir a tutela dos filhos até à maioridade 
destes em caso de separação ou divórcio do casal, 
prevalecendo a vontade do marido em caso de 
desentendimento. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
tutela dos filhos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à 
capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

A mulher pode exigir a propriedade dos bens a que entenda 
ter direito em caso de separação do casal, não prevalecendo 
a vontade do marido em caso de desentendimento. 
 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
partilha dos bens. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à 
capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

 

3.4.4. FILIAÇÃO 

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos durante o 
casamento da mãe têm como pai o marido da mãe. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da paternidade 
prevista no artigo 1801.º CC, em conformidade com o qual “presume-se legítimo o filho 
nascido ou concebido na constância do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 
1798 e salvo o disposto nos artigos 1803 e 1804”. 
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- artigo 1796 CC – “o momento da concepção do filho é fixado, para os efeitos legais, dentro 
dos primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam o nascimento, salvas as 
excepções dos artigos seguintes”; 
- nº 1 do artigo 1804 CC – “cessa igualmente a presunção de legitimidade do filho, quando o 
nascimento ocorra passados trezentos dias depois de finda a coabitação dos cônjuges por 
algumas das seguintes causas: a) separação judicial de pessoas e bens; b) abandono 
completo do lar conjugal; c) reconhecimento judicial da ausência do marido”. 
 

Os filhos nascidos dentro do casamento são mais bem vistos 
do que os filhos nascidos fora do casamento.  
 
O nascimento de um filho de uma mãe solteira não é bem 
visto na tabanca.   
 
Se nascer um filho de mãe solteira, e não se souber quem é o 
pai da criança, a mulher continua a ser aceite pela tabanca 
fula, sendo o assunto esquecido se aceitar casar-se. 
 
Quando nasce um filho de mãe solteira a mulher não é 
castigada, mas perde prestígio na tabanca fula.  
 
Os filhos nascidos dentro do casamento são mais bem vistos 
do que os filhos nascidos fora do casamento. 
 

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que já não 
tem paralelo no Direito Civil (artigo 1800 e seguintes do Código Civil), bem como qual o 
tratamento da mulher por força dessa situação e se as mulheres são vítimas de algum tipo 
de discriminação por terem filhos fora de uma relação de casamento 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor, dado que as disposições do Código Civil 
sobre a matéria devem-se entender revogadas pela Lei nº 4/76, de 4 de Maio 

Os pais têm o dever de fornecer alimentos aos filhos, de os 
pôr a estudar e de cuidar das questões da saúde.   
 
As questões da vida dos filhos são decididas pelo pai sempre 
em sintonia com a mãe, tendo o pai a última palavra. 
 
A mãe não decide normalmente sobre as questões da vida 
dos filhos, não obstante dever ser consultada pelo marido. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher  
- situação que já não tem paralelo no Direito Civil em vigor, na medida em que o artigo 1881 
(Poderes especiais do pai) e do artigo 1882 (Poderes especiais da mãe) devem ser 
conjugados com o nº 3 do artigo 26 CRGB que prevê que “os cônjuges têm iguais direito e 
deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

Em caso de separação ou divórcio, os filhos podem ficar com 
a mãe até aos sete anos ou até à maioridade, em caso de 
concordância do pai. 
 
As mulheres não ficam normalmente com os filhos em caso 
de separação do casal, não obstante cuidarem deles até aos 

Pretende-se averiguar quem fica a exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de 
“divórcio”. 
- no Direito do Estado em vigor está previsto no artigo 1902º CC - Separação de pessoas e 
bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do casamento, que “1. Nos casos de 
separação judicial de pessoas e bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do 
casamento, ambos os pais conservam em relação ao filho menor o poder paternal; o 
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sete anos de idade ou até à maioridade, em caso de 
concordância do pai.   
 
Num divórcio ou separação as mulheres recebem apoio 
económico para as despesas relativas aos filhos até estes 
atingirem sete anos ou até atingirem a maioridade, casos 
fiquem à guarda da mãe. 
 

exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na falta de acordo, pelo tribunal 
de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação do tribunal, nos termos da lei 
de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal abrange o destino do menor, a 
fixação dos alimentos e a forma de os prestar” 
 

Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação ou divórcio quem decide é a família do 
casal ou, não sendo encontrada uma solução no âmbito 
familiar, a estrutura de poder tradicional da tabanca. 
 

Pretende-se averiguar qual a entidade a quem os cônjuges recorrem em caso de 
discordância quanto à tutela dos filhos 

Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação a decisão da família do casal e/ou da 
estrutura de poder da tabanca é quase obrigatória, dado que 
tem de ser conciliada com o recurso aos tribunais do Estado. 

Pretende-se averiguar qual a força “jurídica” da solução dada pela entidade a quem os 
cônjuges recorrem em caso de discordância quanto à tutela dos filhos 

 
3. 5. SUCESSÕES 

As mulheres podem receber bens deixados pelo morto.  
 
As mulheres não herdam em igualdade com os homens.  
 
Na repartição dos bens, os filhos do sexo masculino ficam 
com três quartos dos bens e as filhas com o quarto restante. 
Os filhos estão em posição de igualdade na escolha dos bens. 
 
Nota: Os fulas justificam a desigualdade na repartição entre 
homens e mulheres pelo facto de os filhos serem 
continuadores da família do pai, enquanto as filhas vão fazer 
parte de outras famílias e, no caso de vierem a separar-se dos 
seus maridos, voltarem sempre para a casa dos irmãos. 
 

Pretende-se saber se é reconhecida à mulher capacidade sucessória. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género– artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural” 
No nº 1 artigo 2139 do Código Civil em vigor está previsto que “a partilha entre filhos faz-se 
por cabeça, dividindo-se a herança em tantas partes quantos forem os herdeiros…”. No nº 2 
do mesmo artigo em vigor à data da independência da República da Guiné-Bissau estava 
previsto que “concorrendo à sucessão filhos legítimos ou legitimados e filhos ilegítimos, cada 
um destes últimos tem direito a uma quota igual a metade da cada um dos outros”. 

Em caso de morte do marido, a mulher pode ficar com os 
bens que pertenciam ao marido. 
 

Pretende-se saber se a mulher é chamada a suceder em caso de morte do marido. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género 
– artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural” 
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Em caso de partilha de bens, a posição da mulher é tida em 
consideração, não prevalecendo necessariamente a posição 
do homem.  
 

Pretende-se saber se é reconhecida à mulher capacidade sucessória em moldes iguais aos 
do homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género. 
– artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

A mulher pode normalmente recorrer à autoridade tradicional 
competente se entender que ficou prejudicada numa questão 
relacionada com heranças.   
 

Pretende-se saber se, havendo alguma instância de decisão ou recurso em questões 
sucessórias, a mulher tem acesso a esta instância directamente. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do géner.o 
– artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

 

3. 6. CRIMES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DO ESTATUTO DA MULHER 

A condição de mulher não é normalmente tida em 

consideração na apreciação e no julgamento dos crimes. 

Existe o princípio de igualdade enquanto princípio geral, previsto no artigo 25.º da CRGB, em 
conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da via política, económica, social e cultural”, o que se reflecte em todo o tratamento 
jurídico conferido à mulher pelo ordenamento jurídico, pelo que a condição de mulher não é 
tida em consideração na apreciação e julgamento dos crimes a não ser que o tipo penal em 
causa lhe confira algum relevo. 
 

É crime fazer uma mulher escrava. Pena: varia entre 
admoestação oral, ser banido do convívio da tabanca e a 
separação do casal.  
 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se a escravatura de uma mulher é considerado crime e/ou se existe uma 
forma de tratamento diferenciado da mulher no que respeita ao crime de escravatura. 
Pretende-se ainda saber qual a pena aplicada. 
- artigo 106.º do Código Penal (CP) -“É punido com pena de cinco a quinze anos “quem, por 
qualquer meio, colocar outro ser humano na situação de escravo, se servir dele nessa 
condição ou, para manter a referida situação, o ceder ou receber doutra pessoa”. A 
escravatura é punida com pena de cinco a vinte anos se tiver como objectivo “facilitar a 
exploração ou o uso sexual da vítima, pelo próprio agente ou por terceiro”. 
 

É crime matar uma mulher. Pena: a pessoa é conduzida à 
Polícia de Ordem Pública.  

Pretende-se saber se o homicídio de uma mulher é considerado crime e/ou se existe uma 
forma de tratamento diferenciado da mulher no que respeita ao crime de homicídio.  
- artigo 107.º CP: “Quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de prisão de oito a 
dezoito anos”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais), mesmo nas relações 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violência doméstica. 
- não há previsão expressa no Código Penal em vigor na Guiné-Bissau, aplicando-se os 
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entre marido e mulher. Pena: advertência no sentido de 
cessar esse comportamento, podendo ser conduzida à Polícia 
de Ordem Pública se persistir. 
 

artigos relativos às ofensas à integridade física 

É crime o marido bater frequentemente e sem motivos na 
mulher. Pena: o marido é aconselhado a abster-se dessa 
prática, sob pena de separação do casal.   
 
 
Nota: Não é crime o marido bater na mulher, desde que não 
seja dentro de casa e com a porta fechada (tendo de deixar a 
porta aberta) ou no mato, sem a presença de alguém. 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como crime 
pela comunidade e qual a pena que é aplicada ao marido.  
- não há um artigo específico para este crime no Código Penal, sendo aplicáveis os artigos 
114.º e 115.º: i) artigo 114º - Ofensas corporais simples: “1. Quem ofender o corpo ou a 
saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 2. 
O procedimento criminal depende de queixa”; e ii) artigo 115.º - Ofensas corporais graves: 1. 
Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa com a intenção de: a) A privar de 
importante órgão ou membro; b) A desfigurar grave e permanentemente; c) Lhe afectar a 
capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou de procriação de maneira grave e 
duradoira ou definitivamente; d) Lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica 
incurável; ou e) Lhe criar perigo para a vida; é punido com pena de prisão de dois a oito 
anos). 
 

A mulher pode queixar-se de que o marido lhe bate muitas 
vezes à família, ao chefe da tabanca, ao Régulo e ao Imame.  
 
 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como crime 
pela comunidade e se há algum órgão de decisão a quem a mulher possa recorrer. 
- no Direito do Estado em vigor deveria apresentar queixa às autoridades policiais e/ou ao 
Ministério Público. 
 

É crime prender uma pessoa, não tendo esta sido julgada 
culpada de um crime (sequestro), mesmo nas relações entre 
marido e mulher. Pena: advertência no sentido de cessar esse 
comportamento, podendo ser conduzida à Polícia de Ordem 
Pública se persistir. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro. 
- artigo 124.º CP  - “nº 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 

É crime o marido prender a mulher em casa e não a deixar 
sair. Pena: pode variar entre a admoestação, o isolamento da 
pessoa que praticou o acto e a separação do casal. 
 
 
 

Pretende-se saber se a privação de liberdade da mulher pelo marido é encarada como crime 
pela comunidade.  
- artigo 124.º CP – sequestro - “nº 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, 
detiver, prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 

É crime o marido dizer mal e ofender a mulher sem razão para 
isso. Pena: pode variar entre a admoestação, o isolamento da 
pessoa que praticou o acto e a separação do casal. 
 

Pretende-se saber se difamar e injuriar uma mulher é visto como crime pela comunidade. 
- artigo 126.º CP – difamação e injúrias - “nº 1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, 
de viva voz, ou qualquer outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou 
emitir um juízo ofensivo da sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo 
a terceiros se não tiver sido produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um ano 
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ou com pena de prisão.” 
 

A mulher pode recusar a prática de sexo com um homem 
mesmo quando isso seja considerado tradição.  
 
A mulher pode recusar a prática de sexo com o seu marido, 
desde que tenha justificação válida para isso (como 
menstruação, doença, ou gravidez na ultima fase).  

Pretende-se saber se a violação de uma mulher pelo marido é vista como crime pela 
comunidade. 
- Direito do Estado: i) artigo 133.º CP – violação – “nº 1. Quem, através de violência, ameaça 
grave ou qualquer outra forma de coação, mantiver cópula com mulher ou a constranger a 
ter com terceiro, é punido com pena de prisão de três a doze anos”; e ii) artigo 137.º - 
Agravação: “1. As penas previstas nos artigos 133º e 134º, são agravadas de um terço, nos 
seus limites, se: a) A vítima estiver numa situação de dependência familiar, subordinação 
hierárquica ou sob vigilância ou confiado à guarda do agente”. 
 

É crimeum homem ter sexo com uma criança de sexo 
feminino de idade inferior a 12 anos de idade. Pena: a pessoa 
é conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
- deve ser tido em consideração o nº 3 do artigo 133.º CP: “Nos casos em que a pouca 
idade, a inexperiência da vida, a afectação por anomalia psíquica ou a diminuição física ou 
psíquica, temporária ou permanente da vítima tenha sido aproveitada pelo agente para mais 
facilmente praticar os factos descritos nos números anteriores a pena aplicável será 
agravada de um terço no limite máximo”. 
 

 É crimeum homem ter sexo com uma criança ou rapariga do 
sexo feminino entre os 12 e os 16 anos. Pena: a pessoa é 
conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
- artigo 134º (Abuso sexual) “1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e menos 
de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou independentemente da idade, 
se aproveitar do facto de a vítima sofrer de anomalia psíquica ou se encontrar diminuída 
física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente, é punido com pena de prisão de 
dois a oito anos”. 
 

É crime ganhar dinheiro a contribuir ou a promover a 
prostituição das mulheres. Pena: advertência para que o 
comportamento cesse, sob pena de expulsão da tabanca.   

Pretende-se saber se a exploração da prática da prostituição é encarada como crime pela 
comunidade e qual a pena aplicada. 
- artigo 136.º CP – exploração de actividade sexual de terceiro – “nº 1. Quem, com intenção 
lucrativa ou fazendo disso modo de vida, fomentar, facilitar ou de qualquer modo contribuir 
para que outra pessoa exerça a prostituição ou pratique actos sexuais de relevo, é punido 
com pena de prisão até três anos ou pena de multa” 
 

A prática da excisão é obrigatória.  
 
Nota: Na etnia fula, a mulher que não passar pela excisão é 
sempre mal vista pela comunidade, o que acaba por tornar a 

Pretende-se saber se a prática da mutilação genital feminina é vista como um crime pela 
comunidade. 
- artigo 117.º do CP: “Quem, habilitado para efeito e devidamente autorizado, efectuar a 
circuncisão ou excisão sem proceder com cuidados adequados para evitar que se produzam 
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prática da excisão obrigatória. 
 

os efeitos previstos no nº 1 do artigo 115º ou a morte da vítima, e estes sobrevierem, é 
punido, respectivamente, com pena de prisão até três anos e de um a cinco anos”. 
 

É crime roubar uma coisa que pertence a uma mulher. Pena: 
a pessoa é compelida a devolver a coisa roubada, sob pena 
de ser conduzida à Polícia de Ordem Pública.    

Pretende-se saber se o furto a uma mulher é encarado como crime pela comunidade e qual 
a pena aplicada. 
- artigo 145.º CP – furto – “n.º 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou 
para outrem, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com 
pena de multa”. 

 

3. 7. mecanismos de RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE NEGÓCIOS E PROPRIEDADE  

As mulheres casadas, por respeito pelo marido, devem deixar 
que este exija o cumprimento de um negócio que tenha sido 
celebrado com outra pessoa ou entidade.  
 
Nota: As mulheres podem exigir o cumprimento por si 
próprias, mas por respeito ao marido, elas devem deixar que 
estes resolvam os problemas, dependendo da natureza do 
negócio e do devedor em causa. 
 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir o cumprimento de 
uma obrigação no âmbito dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

A mulher pode ser testemunha em conflitos relativos a 
negócios ou propriedade, salvo quando são aplicadas as 
regras islâmicas. 
 
O testemunho ou uma prova apresentada por uma mulher 
vale o mesmo que o testemunho ou uma prova apresentada 
por um homem, salvo quando são aplicadas as regras 
islâmicas. 
 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que a 
prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 
 
 
 

A mulher é sempre ouvida na resolução dos conflitos que lhe 
dizem respeito em matéria de negócios ou de propriedade. 

Pretende-se saber se a mulher tem o direito de ser ouvida nas decisões que lhe digam 
respeito. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
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3.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

A família, em primeiro lugar, o conselho dos anciãos, o chefe 
da tabanca, o Imame e o Régulo podem tentar a reconciliação 
do casal quando o marido e a mulher, unidos por casamento 
ritual da etnia fula, casamento civil do Estado ou em união de 
facto, estão desavindos.  
 
Nota: A função de reconciliar o casal é mais evidente quando 
a união foi constituída através de casamento com ritual da 
etnia fula. A resolução de conflitos começa dentro da família e 
depois segue para os órgãos de poder tradicional na tabanca.  

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou órgão de recurso na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges em caso de casamento civil, ritual ou união 
de facto. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais - – o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 

 

3.9. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL  

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm 
normalmente o mesmo valor num julgamento. 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens –  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor – nos termos do artigo 25 CRGB “o homem e 
a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
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MANCANHAS 

 

3. ESTATUTO DA MULHER  

3.1. ACESSO AOS CARGOS NAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL  

As mulheres não podem exercer o poder de decisão na tabanca.  No Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação em função do 
género: artigo 25 Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em 
conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

 

3.2. CAPACIDADE JURÍDICA  

As mulheres podem celebrar negócios e normalmente conservar o 
dinheiro ganho com essa actividade.  
 
 
 

Pretende-se saber se é aceite que as mulheres tenham capacidade e liberdade 
pessoal e jurídica para contratar, pelo menos, no que respeita a “pequenos negócios”.  
- no Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação. 
- artigo 67.º do Código Civil (CC) - Capacidade jurídica: “As pessoas podem ser 
sujeitos de quaisquer relações jurídicas, salvo disposição legal em contrário; nisto 
consiste a sua capacidade jurídica”. 
 

Num casal, a mulher pode gastar o seu próprio dinheiro.  
 
 
A mulher gasta o dinheiro do casal com o consentimento do marido. 
 

Pretende-se saber se a mulher tem liberdade para administrar o seu próprio dinheiro. 
- na versão do Código Civil em vigor aquando da independência da República da 
Guiné-Bissau estava previsto: i) no nº 2 do artigo 1676 que “o exercício de outras 
actividade lucrativas, mediante contrato com terceiros, não depende igualmente do 
consentimento do marido; mas é lícito ao marido, se não tiver dado o seu 
consentimento e este não tiver sido judicialmente suprido, ou não vigorar entre os 
cônjuges o regime de separação de bens, denunciar a todo o tempo o contrato, sem 
que esse facto possa ser compelido qualquer dos cônjuges a uma indemnização”; ii) 
no nº 1 do artigo 1677 que “pertence à mulher, durante a vida em comum, o governo 
doméstico, conforme os usos e a condição dos cônjuges”; e nº 1 do artigo 1678 que “a 
administração dos bens do casal, incluindo os próprios da mulher e os bens dotais, 
pertence ao marido, como chefe da família”. 
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3.3. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  
 

As mulheres podem ser proprietárias de bens domésticos.   
 

 

Pretende-se saber se a mulher pode ser considerada proprietária de bens domésticos 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem ser proprietárias da casa da morada de família.  
 
Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 
mancanha a casa de morada de família pertence ao marido. 
O dono da casa de habitação pode ser uma mulher. 
 
Nota: Sim, quando for construída por ela mesma ou seja com 
capitais próprios. 
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de morada de família. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem ser proprietárias de terrenos de cultivo, quando 
o herdaram do marido ou de um familiar.    
 
O dono das casas (ou celeiros) onde se guardam os cereais pode 
ser uma mulher. 
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de terrenos de cultivo. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem ser proprietárias de animais domésticos.  
 
Os rebanhos e as crias que nascem nos rebanhos de gado 
pertencem ao homem ou à mulher quem pertence o dono do 
rebanho. 
 
O dono de animais domésticos, como porcos e galinhas e das 
respectivas crias, tanto pode ser o homem como a mulher.  

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de animais domésticos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

 

3.4. FAMÍLIA 

3.4.1.CASAMENTO E IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

Apesar de existir, cada vez mais, liberdade de escolha, a pressão 

social para que as raparigas sigam a orientação dos pais é maior do 

Pretende-se averiguar se é exigível que a vontade do sujeito que casa se encontre 
totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as causas de anulação 
por falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código Civil. 
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que em relação aos rapazes. 

As mulheres são normalmente livres de decidir com quem vão casar.  
 
Nota: Tendo em conta a evolução, as mulheres são cada vez mais 
exigentes, dando o consentimento quanto ao seu casamento. 
Persistem casos em que o consentimento da mulher não é livre, mas 
nestes casos elas separam-se frequentemente após a cerimónia do 
casamento. 
 

- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 

A mulher só pode estar casada com um homem. 
 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários  homens. 
- artigo 1577.º CC - Noção de casamento: “Casamento é o contrato celebrado entre 
duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família 
mediante uma comunhão plena de vida”. 
 

Um homem pode estar casado com mais do que uma mulher. 
 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um 
homem e várias mulheres. 
 

A mulher casa normalmente com o irmão do falecido marido, 
embora seja livre para não o fazer, abandonando a casa de morada 
da família. 
 
Nota: No caso de recusar o irmão do falecido que foi designado pelo 
Djongagu, a mulher sai de casa e arranja outro marido, que pode ser 
uma pessoa de quem ela gosta. 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher 
case com outro homem familiar do de cujus(da pessoa falecida). 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  

As mulheres têm a obrigação de casar.   
 
Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para casar) 
tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher casada. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres 
casadas e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
 

As mulheres não podem casar normalmente antes dos 16 anos, 
sendo tida em consideração a sua capacidade para gerar filhos. 
 
Os homens não podem normalmente casar antes dos 24 anos, 
sendo tida em consideração a sua maturidade e da capacidade para 
ser chefe de família. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente 
absoluto relativo à idade, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC conjugada com o 
artigo 26 CRGB, este é igual para homens e mulheres.O nº 3 do artigo 26 CRGB 
prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e 
política e à manutenção e educação dos filhos”. 
- na versão da alínea a) do artigo 1601 CC anterior à independência da Guiné-Bissau 
estava uma diferenciação entre dezasseis anos para os homens e catorze anos para 
as mulheres.  
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3.4.2. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 
mancanha a casa de morada de família pertence ao marido.  

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. 
Semelhante aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma 
verdadeira correspondência. 
 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 

mancanha os terrenos de cultivo situados nos arredores da tabanca 

pertencem ao marido e as mulheres só podem ter os terrenos que 

ficam mais longe das tabancas, se estes tiverem sido herdados do 

marido ou de um outro familiar. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. 
Semelhante aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma 
verdadeira correspondência. 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 
mancanha os bens domésticos do casal pertencem ao marido e à 
mulher. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. 
Semelhante aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma 
verdadeira correspondência. 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 
mancanha os rebanhos e os animais domésticos tanto podem 
pertencer ao homem como à mulher.  
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. 
Semelhante aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma 
verdadeira correspondência. 

Numa união entre mulher e homem a casa de morada de família 
pertence ao marido. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento 
ritual.  

Numa união entre mulher e homem os terrenos de cultivo situados 
nos arredores da tabanca pertencem ao marido e as mulheres só 
podem ter os terrenos que ficam mais longe das tabancas se estes 
lhes forem concedidos pelo marido ou por outro familiar. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento 
ritual.  

Numa união entre mulher e homem os bens domésticos do casal 
pertencem ao marido e à mulher. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento 
ritual.  

Numa união entre mulher e homem os rebanhos e os animais 
domésticos tanto podem pertencer ao homem como à mulher.  
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento 
ritual. 
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3.4.3. SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO 

Não é possível o divórcio entre mulher e homem casados através de 
cerimónia ritual mancanha. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à 
noção de dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (previsto na Lei 6/76, de 3 de 
Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir da mulher. 
- na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 1976, está previsto:  
- artigo 3 – “o divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se 
divórcio por mútuo consentimento”. 
- artigo 4 – “o divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) 
condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, e, pena de prisão superior a 
3 anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de 
homicídio ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à 
integridade física ou moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) 
abandono do lar conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) 
separação de facto, ainda que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) 
ausência, sem notícias, por 3 anos consecutivos; i) doença mental incurável do outro 
cônjuge, comprovada por sentença transitada em julgado; e j) qualquer outro facto 
susceptível de tornar insuportável as relações conjugais”; 
- artigo 5 – “os factos enumerados no artigo anterior justificam o divórcio quando 
comprometam seriamente a possibilidade de vida em comum ou a formação dos filhos 
ou, ainda, o valor social do casamento”. 

A mulher pode solicitar a separação num casamento ritual 
mancanha, mesmo que o marido não esteja de acordo, 
nomeadamente invocando violência física.   
 
A mulher pode dirigir-se directamente ao chefe da tabanca, após ter 
informado a família do marido, para pedir a separação do casamento 
ritual mancanha. 
 

Em conformidade com o Código Civil em vigor deve ser feita a distinção entre divórcio 
e separação (com as modalidades de: simples separação judicial de bens e separação 
judicial de pessoas e bens).  
Nos termos do artigo 1774 CC, os efeitos da separação judicial de pessoas e bens são 
os seguintes: “1. A separação judicial de pessoas e bens não dissolve o vínculo 
conjugal”; “2. Os cônjuges separados não estão, contudo, sujeitos aos deveres de 
coabitação e assistência, sem prejuízo do direito a alimentos nos termos estabelecidos 
no lugar respectivo”, e “3. Relativamente aos bens, a separação produz os efeitos que 
produziria a dissolução do casamento; mas os bens dotais conservam a sua 
natureza”. 
O artigo 1775 CC estabelece que “a separação judicial de pessoas e bens termina 
pela reconciliação dos cônjuges ou pela dissolução do casamento”. 
 

Em caso de separação do casal, a mulher pode pedir ao chefe da 
tabanca a propriedade dos bens a que entenda ter direito.  

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância 
de decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta 
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exigir a partilha dos bens. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

 

3.4.4. FILIAÇÃO  

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos durante o 
casamento da mãe têm como pai o marido da mãe.   

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da 
paternidade prevista no artigo 1801.º CC, em conformidade com o qual “presume-se 
legítimo o filho nascido ou concebido na constância do matrimónio da mãe, nos termos 
dos artigos 1796 a 1798 e salvo o disposto nos artigos 1803 e 1804”. 
- artigo 1796 CC – “o momento da concepção do filho é fixado, para os efeitos legais, 
dentro dos primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam o nascimento, 
salvas as excepções dos artigos seguintes”; 
- nº 1 do artigo 1804 CC – “cessa igualmente a presunção de legitimidade do filho, 
quando o nascimento ocorra passados trezentos dias depois de finda a coabitação 
dos cônjuges por algumas das seguintes causas: a) separação judicial de pessoas e 
bens; b) abandono completo do lar conjugal; c) reconhecimento judicial da ausência 
do marido”. 
 

Os filhos nascidos fora do casamento não são tratados de forma 
diferente em relação aos filhos nascidos dentro do casamento.   

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que 
já não tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do 
Código Civil em vigor aquando da independência da República da Guiné-Bissau). A 
Lei nº 4/76, de 3 de Maio, prevê: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais 
direitos e deveres, qualquer que seja o estado civil dos seus progenitores”; e ii) artigo 
4 – “fica proibido o uso de designações discriminatórias relativamente à filiação”.  
 

Se nascer um filho de mãe solteira e não se souber quem é o pai da 
criança a mulher continua a ser aceite pela tabanca. 
 
Quando nasce um filho de mãe solteira a mulher não é castigada. 
 
Nota: A mulher não é castigada, nem mal aceite pela comunidade, 
embora a comunidade preferisse que tal não tivesse acontecido. 

Pretende-se saber se as mulheres são vítimas de algum tipo de discriminação por 
terem filhos fora de uma relação de casamento. 
A Lei nº 4/76, de 3 de Maio, prevê: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais 
direitos e deveres, qualquer que seja o estado civil dos seus progenitores”; e ii) artigo 
4 – “fica proibido o uso de designações discriminatórias relativamente à filiação”. 

Em caso de separação, o pai é responsável pelos filhos do casal, 
não obstante a possibilidade da mãe podem pretender a sua guarda 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância 
de decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta 
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através do recurso aos tribunais do Estado. 
 

exigir a tutela dos filhos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género  
– O nº 3 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres 
quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

A mãe decide sobre as questões da vida dos filhos em conjunto com 
o pai, embora a última palavra seja do pai.  
 
As questões da vida dos filhos são decididas pelos pais, sendo a 
última palavra do pai. 
 
 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-
deveres dos pais no que respeita ao homem e à mulher  
- situação que já não tem paralelo no Direito Civil em vigor, na medida em que o artigo 
1881 (Poderes especiais do pai) e do artigo 1882 (Poderes especiais da mãe) devem 
ser conjugados com o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges 
têm iguais direito e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e 
educação dos filhos”. 
 

Em caso de separação, os filhos só ficam necessariamente com a 
mãe enquanto estiverem a tomar peito. 
 
Em caso de separação, dado que os filhos pertencem ao pai, estes 
só ficam necessariamente com a mãe enquanto estiverem a tomar 
peito. 

Pretende-se averiguar quem fica a exercer, em primeira linha, o poder paternal em 
caso de “divórcio”. 
- no Direito do Estado em vigor está previsto no artigo 1902º CC - Separação de 
pessoas e bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do casamento, que “1. 
Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, declaração de nulidade 
ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em relação ao filho menor o 
poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na falta 
de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação 
do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação do exercício do poder 
paternal abrange o destino do menor, a fixação dos alimentos e a forma de os prestar” 
Viola o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais direito 
e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 

 

3. 5. SUCESSÕES 

Os filhos são os primeiros sucessores de um falecido, só podendo a 
mulher ser herdeira quando não existirem filhos.  
 
Os bens são repartidos entre os filhos em pé de igualdade, sendo a 
mulher administradora destes enquanto os filhos são menores. 
 
Caso o falecido não tenha filhos, a comunidade aceita que a mulher 

herde os bens, podendo continuar a viver na casa de morada de 

família com o irmão do falecido. 

Pretende-se saber se é reconhecida à mulher capacidade sucessória. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género– 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
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Nota:Neste caso, quem herda é a mulher, o irmão do falecido 
apenas gere os bens e, caso não faça uma boa gestão é levado ao 
“juízo final”, ou seja, entra em comunicação com o espírito do 
falecido, que, no limite, o pode até matar. 

A mulher quando não é herdeira, com a possível colaboração do 
irmão do falecido marido indigitado pelo djongagu, pode administrar 
os bens após a morte do marido, nomeadamente se os filhos forem 
menores.  
 
Nota: “Djongagu” é a tradução em crioulo, do que na língua 
mancanha é denominado de “Cadjin”, ou seja uma espécie de maca 
construído de paus onde encarna o espírito da pessoa falecida. Este 
é carregado à cabeça por 4 pessoas e vai respondendo às questões 
relacionadas com a sua morte e também com a pessoa que vai 
suceder-lhe. A forma de responder as perguntas é o seguinte: 
quando vem à frente em direcção às pessoas que estão a perguntar-
lhe é porque está a dizer sim; e quando vai para trás significa que 
está a recusar alguma coisa.  
A origem do djongagu é contada em Có da seguinte forma: 
antigamente quando morria alguém, a pessoa mais velha da família 
é que escolhia a pessoa que ia herdar o falecido e esta escolha era 
reconhecida. Esta forma de escolher veio a causar problemas das 
situações em que a pessoa falecida tinha muitos bens. Passaram, 
por isso, a optar pela solução de a própria alma ser chamada 
através do processo de Djongagu para decidir sobre o destino dos 
bens. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de cabeça-de-
casal. 
- artigo 2079.º CC: Cabeça-de-casal – “A administração da herança, até à sua 
liquidação e partilha, pertence ao cabeça-de-casal” 

 
3.6. CRIMES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DO ESTATUTO DA MULHER 

 
A condição de mulher é tida em consideração na apreciação e no 
julgamento dos crimes.  
 
Nota: Existem atenuantes na apreciação e no julgamento dos crimes 
praticados pelas mulheres porque são coisas que raramente 
acontecem. 

Existe o princípio de igualdade enquanto princípio geral, previsto no artigo 25.º da 
CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”, o que se reflecte em 
todo o tratamento jurídico conferido à mulher pelo ordenamento jurídico, pelo que a 
condição de mulher não é tida em consideração na apreciação e julgamento dos 
crimes a não ser que o tipo penal em causa lhe confira algum relevo. 
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É crime fazer uma mulher escrava. Pena: varia entre a advertência 
para cessação da prática, a separação do casal e aplicação de um 
castigo corporal.  
 
 

Pretende-se saber se a escravatura de uma mulher é considerado crime e/ou se existe 
uma forma de tratamento diferenciado da mulher no que respeita ao crime de 
escravatura. Pretende-se ainda saber qual a pena aplicada. 
- artigo 106.º do Código Penal (CP)- “É punido com pena de cinco a quinze anos 
“quem, por qualquer meio, colocar outro ser humano na situação de escravo, se servir 
dele nessa condição ou, para manter a referida situação, o ceder ou receber doutra 
pessoa”. A escravatura é punida com pena de cinco a vinte anos se tiver como 
objectivo “facilitar a exploração ou o uso sexual da vítima, pelo próprio agente ou por 
terceiro”. 
  

É crime matar uma mulher. Pena: o caso é remetido aos tribunais do 
Estado.  
 

Pretende-se saber se o homicídio de uma mulher é considerado crime e/ou se existe 
uma forma de tratamento diferenciado da mulher no que respeita ao crime de 
homicídio.  
- artigo 107.º CP: “Quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de prisão de 
oito a dezoito anos”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido usada 
violência (ofensas corporais) nas relações entre marido e mulher. 
Pena: não está prevista, dado que o caso é remediado pelos 
familiares.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violência 
doméstica. 
- não há previsão expressa no Código Penal em vigor na Guiné-Bissau, aplicando-se 
os artigos relativos às ofensas à integridade física. 

É crime o marido bater frequentemente e sem motivos na mulher. 
Pena: varia entre a advertência ao marido, pelos membros da família 
ou pelo chefe da tabanca, e a separação do casal.  
 
 
Nota:Consideram que é normal o marido bater na mulher desde que 
seja para a repreender, mas se for por maldade considera-se crime 
e o castigo pode ser saída da mulher da casa do marido. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como 
crime pela comunidade e qual a pena que é aplicada ao marido.  
- não há um artigo específico para este crime no Código Penal, sendo aplicáveis os 
artigos 114.º e 115.º: i) artigo 114º - Ofensas corporais simples: “1. Quem ofender o 
corpo ou a saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão até três anos ou com 
pena de multa. 2. O procedimento criminal depende de queixa”; e ii) artigo 115.º - 
Ofensas corporais graves: 1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa com 
a intenção de: a) A privar de importante órgão ou membro; b) A desfigurar grave e 
permanentemente; c) Lhe afectar a capacidade de trabalho, as capacidades 
intelectuais, ou de procriação de maneira grave e duradoira ou definitivamente; d) Lhe 
provocar doença permanente ou anomalia psíquica incurável; ou e) Lhe criar perigo 
para a vida; é punido com pena de prisão de dois a oito anos). 
 

Nota: Não há unanimidade de opiniões sobre a qualificação como 
crime das situações em que o marido prende a mulher em casa e 
não a deixa sair. 

Pretende-se saber se a privação de liberdade da mulher pelo marido é encarada como 
crime pela comunidade.  
- artigo 124.º CP – sequestro - “nº 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual 
penal, detiver, prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra 
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forma a privar da liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena 
de multa.” 
 

A mulher pode queixar-se de que o marido lhe bate muitas vezes ao 
irmão do marido, ao chefe da tabanca, a uma pessoa reconhecida e 
respeitada na tabanca, aos padrinhos do casamento ou a quem 
combinou o casamento. 
 
 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como 
crime pela comunidade e se há algum órgão de decisão a quem a mulher possa 
recorrer. 
- no Direito do Estado em vigor deveria apresentar queixa às autoridades policiais e/ou 
ao Ministério Público. 

É crimeum homem ter sexo com uma criança de sexo feminino de 
idade inferior a 12 anos de idade. Pena: a pena varia entre a 
aplicação de castigos corporais e a expulsão da tabanca.  
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual 
a pena aplicada. 
- deve ser tido em consideração o nº 3 do artigo 133.º CP: “Nos casos em que a pouca 
idade, a inexperiência da vida, a afectação por anomalia psíquica ou a diminuição 
física ou psíquica, temporária ou permanente da vítima tenha sido aproveitada pelo 
agente para mais facilmente praticar os factos descritos nos números anteriores a 
pena aplicável será agravada de um terço no limite máximo”. 
 

É crimeum homem ter sexo com uma criança ou rapariga do sexo 
feminino entre os 12 e os 16 anos. Pena: a pena varia entre a 
aplicação de castigos corporais e a expulsão da tabanca.   
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual 
a pena aplicada. 
- artigo 134º (Abuso sexual) “1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e 
menos de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou 
independentemente da idade, se aproveitar do facto de a vítima sofrer de anomalia 
psíquica ou se encontrar diminuída física ou psiquicamente, temporária ou 
permanentemente, é punido com pena de prisão de dois a oito anos”. 
 

A prática da excisão nas mulheres não tem lugar na etnia 
mancanha. 
 

Pretende-se saber se a prática da mutilação genital feminina é vista como um crime 
pela comunidade. 
- artigo 117.º do CP: “Quem, habilitado para efeito e devidamente autorizado, efectuar 
a circuncisão ou excisão sem proceder com cuidados adequados para evitar que se 
produzam os efeitos previstos no nº 1 do artigo 115º ou a morte da vítima, e estes 
sobrevierem, é punido, respectivamente, com pena de prisão até três anos e de um a 
cinco anos”. 
 

É crime roubar uma coisa que pertence a uma mulher. Pena: varia 
entre o pagamento de indemnização, acrescida de vinho e um 
animal que terá de entregar para pagar aos juízes do caso, e a 
aplicação de um castigo corporal.  
 

Pretende-se saber se o furto a uma mulher é encarado como crime pela comunidade e 
qual a pena aplicada. 
- artigo 145.º CP – furto – “n.º 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si 
ou para outrem, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três 
anos ou com pena de multa”. 
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3.7. mecanismos de RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE NEGÓCIOS E PROPRIEDADE  

As mulheres podem normalmente exigir, por si próprias, o 
cumprimento de um negócio que tenha sido celebrado com outra 
pessoa ou entidade.   
 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir o cumprimento 
de uma obrigação no âmbito dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres, por si próprias, podem exigir a desocupação de uma 
propriedade sua que tenha sido abusivamente ocupada, sendo as 
mulheres casadas normalmente acompanhadas pelos respectivos 
maridos.  
 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir a desocupação 
de uma propriedade que lhe seja reconhecida. 
- no Direito do Estado  em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

A mulher pode ser testemunha em conflitos relativos a negócios ou à 
propriedade.  
 
 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que 
a prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

O testemunho ou uma prova apresentada por uma mulher vale o 
mesmo que o testemunho ou uma prova apresentada por um 
homem.  
 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que 
a prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

A mulher é sempre ouvida na resolução dos conflitos que lhe dizem 
respeito em matéria de negócios ou de propriedade. 
 

Pretende-se saber se a mulher tem o direito de ser ouvida nas decisões que lhe digam 
respeito. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

A mulher é sempre ouvida na resolução dos conflitos que lhe dizem 
respeito em matéria de negócios ou de propriedade. 
 

Pretende-se saber se a mulher tem o direito de ser ouvida nas decisões que lhe digam 
respeito, concretamente quando está em causa o pagamento de uma dívida. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural.” 
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3.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da 
mulher têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 
e seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República 
da Guiné-Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

Em caso de separação, o pai é responsável pelos filhos do casal, 
não obstante a possibilidade da mãe podem pretender a sua guarda 
através do recurso aos tribunais do Estado. 
 

Ao abrigo do Código Civil, na versão anterior à independência da República da Guiné-
Bissau e à expressa previsão de igualdade entre os cônjuges (nº 3 do artigo 26 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau, em conformidade com o qual “os 
cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à 
manutenção e educação dos filhos”) existia uma diferenciação entre os poderes 
especiais do pai e os poderes especiais da mãe. 
 

Em caso de separação, os bens são normalmente do marido e dos 
filhos e residualmente da mulher.  

No artigo 1040 CPC está previsto que “decretada a separação judicial de pessoas e 
bens ou o divórcio, ou declarado nulo ou anulado o casamento, qualquer dos cônjuges 
pode requerer inventário para a partilha dos bens, salvo se o regime de bens do 
casamento for o de separação”.  
 

 

3. 9. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o mesmo 
valor num julgamento. 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual 
penal consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor 
que o dos homens.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor– nos termos do artigo 25 CRGB “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
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MANDINGAS 

 

3. ESTATUTO DA MULHER  

3. 1. ACESSO AOS CARGOS NAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL  

As mulheres não podem exercer o poder de decisão nas 
tabancas mandinga. 
 

No Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação em função do género: 
artigo 25 Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual 
“o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da via política, 
económica, social e cultural”. 
 

 
3. 2. CAPACIDADE JURÍDICA 

As mulheres podem celebrar negócios e conservar o dinheiro 
ganho com essa actividade, devendo as mulheres casadas 
informar o marido acerca dos ganhos.   

Pretende-se saber se é aceite que as mulheres tenham capacidade e liberdade pessoal e 
jurídica para contratar, pelo menos, no que respeita a “pequenos negócios”.  
- no Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação- artigo 67.º do Código 
Civil (CC) - Capacidade jurídica: “As pessoas podem ser sujeitos de quaisquer relações 
jurídicas, salvo disposição legal em contrário; nisto consiste a sua capacidade jurídica”. 
 

Num casal, a mulher pode gastar o seu próprio dinheiro.  
 
A mulher gasta o dinheiro do casal, informando o marido do 
destino das quantias gastas. 
 

Pretende-se saber se a mulher tem liberdade para administrar o seu próprio dinheiro. 
- na versão do Código Civil em vigor aquando da independência da República da Guiné-
Bissau estava previsto: i) no nº 2 do artigo 1676 que “o exercício de outras actividade 
lucrativas, mediante contrato com terceiros, não depende igualmente do consentimento do 
marido; mas é lícito ao marido, se não tiver dado o seu consentimento e este não tiver sido 
judicialmente suprido, ou não vigorar entre os cônjuges o regime de separação de bens, 
denunciar a todo o tempo o contrato, sem que esse facto possa ser compelido qualquer dos 
cônjuges a uma indemnização”; ii) no nº 1 do artigo 1677 que “pertence à mulher, durante a 
vida em comum, o governo doméstico, conforme os usos e a condição dos cônjuges”; e nº 1 
do artigo 1678 que “a administração dos bens do casal, incluindo os próprios da mulher e os 
bens dotais, pertence ao marido, como chefe da família”. 
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3.3. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   

As mulheres podem ser proprietárias de bens domésticos, 
quando os levam para o casamento ou conseguem adquirir 
por meios próprios. 
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser considerada proprietária de bens domésticos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres não podem ser proprietárias da casa da morada 
de família.  
 
As mulheres podem, caso os tenham herdado do pai, ser 
proprietárias de casas de habitação. 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de morada de família. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem, caso os tenham herdado do pai, ser 
proprietárias de terrenos de cultivo.  
 
As mulheres podem celebrar negócios relativos aos terrenos 
de cultivo de que sejam proprietárias, após informarem os 
respectivos maridos. 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de terrenos de cultivo. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem, caso os tenham herdado do pai, ser 
proprietárias de rebanhos de gado. 
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de rebanhos de gado. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem ser proprietárias de animais domésticos.  
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser considerada proprietária de animais domésticos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

 

3.4. FAMÍLIA 

3.4.1.CASAMENTO E IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

Na maioria dos casos os pais pretendem decidir com quem é 
que as filhas se casam.  
Nota: As filhas acabem por decidir,na prática, com quem é 
que se querem casar. 

Caso a vontade da mulher seja condicionada pretende-se averiguar quem a condiciona. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
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As mulheres só podem estar casada com um homem. 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens. 
- artigo 1577.º CC - Noção de casamento: “Casamento é o contrato celebrado entre duas 
pessoas de sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família mediante uma 
comunhão plena de vida”. 
 

Um homem pode estar casado até um máximo de quatro 
mulheres.  

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um homem 
e várias mulheres. 
- artigo 1577.º CC - Noção de casamento: “Casamento é o contrato celebrado entre duas 
pessoas de sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família mediante uma 
comunhão plena de vida”. 
 

É considerado respeitador dos costumes da etnia mandinga 
que a mulher viúva se volte a casar.   
A mulher costuma casar com algum dos irmãos do falecido 
marido se este morrer. 
 
Nota: Se a mulher recusar este casamento, é obrigada a 
abandonar a casa de morada de família. 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher 
casada. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento. 

As mulheres têm a obrigação de casar. 
 
As mulheres têm a obrigação de casar a partir dos 14 ou 15 
anos, dependendo do seu crescimento físico.  
 
Os homens têm a obrigação de casar a partir dos 25 anos, 
dependendo da sua maturidade. 

Pretende-se averiguar se existe alguma obrigatoriedade de contrair casamento para as 
mulheres e, se sim, a partir de que idade. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor. 

Os homens não podem casar antes dos 25 anos. 
 
As mulheres não podem casar antes dos 14 anos ou se 
tiverem um crescimento abaixo do normal. 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC conjugada com o artigo 26 CRGB, 
este é igual para homens e mulheres.O nº 3 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm 
iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos 
filhos”. 
- na versão da alínea a) do artigo 1601 CC anterior à independência da Guiné-Bissau estava 
prevista uma diferenciação entre dezasseis anos para os homens e catorze anos para as 
mulheres.  
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A mulher casada não pode decidir viver temporariamente com 
outro homem. 

Pretende-se averiguar se o casamento anterior configura algum obstáculo a uma posterior 
união de facto (no caso da mulher). 
 

 

3.4.2. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais mandinga a casa onde mora a família, os terrenos de 
cultivo, os bens domésticos do casal, os rebanhos e os 
animais domésticos pertencem ao marido. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 

Numa união entre mulher e homem a casa onde mora a 
família, os terrenos de cultivo, os bens domésticos do casal, 
os rebanhos e os animais domésticos pertencem ao marido. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual. 

 

3.4.3. SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO 

É possível o divórcio entre mulher e homem casados através 
de cerimónia ritual mandinga.  
 
A separação pode ocorrer por iniciativa da mulher mesmo que 
o marido não esteja de acordo. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (previsto na Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e 
se a iniciativa pode partir da mulher. 
- na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 1976, está previsto:  
- artigo 3 – “o divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
- artigo 4 – “o divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) condenação 
definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, e, pena de prisão superior a 3 anos, seja qual 
for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio ou por homicídio 
frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou moral do requerente; 
e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono do lar conjugal por parte do outro 
cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda que livremente consentida, 
por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos consecutivos; i) doença 
mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença transitada em julgado; e j) 
qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações conjugais”; 
- artigo 5 – “os factos enumerados no artigo anterior justificam o divórcio quando 
comprometam seriamente a possibilidade de vida em comum ou a formação dos filhos ou, 
ainda, o valor social do casamento”. 
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Os maus-tratos, o incumprimento da obrigação alimentar, a 
impotência do marido e o dever de coabitação por parte do 
marido são normalmente os motivos invocados pela mulher 
para obter a separação e o divórcio. 
 
O adultério não é um dos motivos que pode ser invocado pela 
mulher como motivo para obter a separação e o divórcio.   
 
O homem pode invocar a recusa da mulher em compartilhar a 
cama e o mau comportamento, para com ele e a sua família, 
como motivos para poder divorciar-se e separar-se.    
 
O adultério pode ser um dos motivos que levam o marido a 
divorciar-se e a separar-se. 
Se for maltratado o marido pode separar-se da mulher. 

Pretende-se averiguar se o “divórcio litigioso” só pode ser pedido com base em motivos 
específicos, quais são (numa tentativa de paralelo com o artigo 1778.º CC) e se há diferença 
entre os motivos a ser invocados pela mulher ou pelo homem. 
- Artigo 1778 CC – fundamentos – “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser 
requerida por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) 
Adultério do outro cônjuge; b) Práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual requeridas 
contra a vontade do requerente; c) Condenação definitiva do outro cônjuge, por crime 
doloso, em pena de prisão superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) 
Condenação definitiva pelo crime de lenocínio praticado contra descendente ou irmã do 
requerente, ou por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o requerente ou 
qualquer parente deste na linha recta ou até ao terceiro grau da linha colateral; e) Vida ou 
costumes desonrosos do outro cônjuge; f) Abandono completo do lar conjugal por parte do 
outro cônjuge, por tempo superior a três anos; g) Qualquer outro facto que ofenda 
gravemente a integridade física ou moral do requerente”.   

As mulheres só têm direito a uma lembrança do marido em 
caso de separação. 
 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
partilha dos bens. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género.  
 

Quando existe separação ou divórcio por iniciativa do marido 
este só fica obrigado a sustentar a ex-mulher até um máximo 
de sete meses e a ajudá-la nas despesas relativas à 
alimentação. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil e qual o seu 
quantitativo 
- artigo 2016 CC – “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento.  
- artigo 2019 CC – “cessa o direito a alimentos se o alimentado contrair novo casamento ou 
se tornar indigno do benefício pelo seu comportamento moral”. 
 

 

3.4.4. FILIAÇÃO 

Se nascer um filho de mãe solteira, e não se souber quem é o 
pai da criança, a mulher continua a ser aceite pela tabanca, 
não obstante deixar de ser respeitada. 
 

Pretende-se saber se as mulheres são vítimas de algum tipo de discriminação por terem 
filhos fora de uma relação de casamento e se esse castigo é a expulsão. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor. 
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As questões da vida dos filhos são decididas pelo pai. 
 
A mãe é ouvida nas decisões que sejam tomadas pelo pai 
sobre as questões da vida dos filhos.   

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher.  
- situação que já não tem paralelo no Direito Civil em vigor, na medida em que o artigo 1881 
(Poderes especiais do pai) e do artigo 1882 (Poderes especiais da mãe) devem ser 
conjugados com o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais 
direito e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

Em caso de separação os filhos ficam com o pai.     
 
 

Pretende-se averiguar quem fica a exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de 
“divórcio”. 
- no Direito do Estado em vigor está previsto no artigo 1902º CC - Separação de pessoas e 
bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do casamento, que “1. Nos casos de 
separação judicial de pessoas e bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do 
casamento, ambos os pais conservam em relação ao filho menor o poder paternal; o 
exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na falta de acordo, pelo tribunal 
de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação do tribunal, nos termos da lei 
de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal abrange o destino do menor, a 
fixação dos alimentos e a forma de os prestar”. 
Viola o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais direito e 
deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

A mulher não pode pedir a tutela dos filhos em caso de 
separação do casal, com excepção dos menores.  
 
 
 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
tutela dos filhos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – O nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

 

3. 5. SUCESSÕES 

As mulheres podem herdar em caso de morte do pai.   
 
Nota: As filhas (mulheres) nunca podem receber mais do que 
metade dos bens recebidos pelos filhos (homens). 
 

Pretende-se saber se é reconhecida à mulher capacidade sucessória. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género. 
- artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem receber bens deixados pelo falecido, 
calculados em função das regras de repartição dos bens que 
estejam a ser aplicadas.  

Pretende-se saber se a mulher é chamada a suceder em caso de morte do marido. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género. 
- artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
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Em caso de morte do marido, a mulher não fica com os bens 
que pertenciam ao marido. 

lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

A mulher pode recorrer à autoridade tradicional competente se 
entender que ficou prejudicada numa questão relacionada 
com heranças. 

Pretende-se saber se, havendo alguma instância de decisão ou recurso em questões 
sucessórias, a mulher tem acesso a esta instância directamente. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género. 
- artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

 

3.6. CRIMES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DO ESTATUTO DA MULHER 

A condição de mulher é relevante na apreciação e no 
julgamento dos crimes. 
 
 
 

Existe o princípio de igualdade enquanto princípio geral, previsto no artigo 25.º da CRGB, em 
conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da via política, económica, social e cultural”, o que se reflecte em todo o tratamento 
jurídico conferido à mulher pelo ordenamento jurídico, pelo que a condição de mulher não é 
tida em consideração na apreciação e julgamento dos crimes a não ser que o tipo penal em 
causa lhe confira algum relevo. 
 

A gravidade da pena aplicada a uma mulher é diferente, 
sendo menos severa do que é aplicada a um homem. 
 

Pretende-se saber se é encarada de forma diferente a prática de um crime por uma mulher 
ou por um homem. 
- não há norma correspondente no Direito do Estado em vigor. 

É crime fazer uma mulher escrava. Pena: a família da mulher 
pode retirar a mulher ao marido, caso não tenham sido 
respeitadas as advertências que foram sendo feitas contra a 
manutenção da situação.  
 

Pretende-se saber se a escravatura de uma mulher é considerado crime e/ou se existe uma 
forma de tratamento diferenciado da mulher no que respeita ao crime de escravatura. 
Pretende-se ainda saber qual a pena aplicada. 
- artigo 106.º do Código Penal (CP)- “É punido com pena de cinco a quinze anos “quem, por 
qualquer meio, colocar outro ser humano na situação de escravo, se servir dele nessa 
condição ou, para manter a referida situação, o ceder ou receber doutra pessoa”. A 
escravatura é punida com pena de cinco a vinte anos se tiver como objectivo “facilitar a 
exploração ou o uso sexual da vítima, pelo próprio agente ou por terceiro”. 
 

É crime matar uma mulher. Pena: caso o crime não tenha sido 
perdoado pelos familiares, o autor é entregue à justiça do 
Estado. 
 

Pretende-se saber se o homicídio de uma mulher é considerado crime e/ou se existe uma 
forma de tratamento diferenciado da mulher no que respeita ao crime de homicídio.  
- artigo 107.º CP: “Quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de prisão de oito a 
dezoito anos”. 

É crime o marido bater frequentemente e sem motivos na 
mulher. Pena: a mulher é retirada ao marido.   
 
A mulher pode queixar-se de que o marido lhe bate muitas 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como crime 
pela comunidade e qual a pena que é aplicada ao marido.  
- não há um artigo específico para este crime no Código Penal, sendo aplicáveis os artigos 
114.º e 115.º: i) artigo 114º CP - Ofensas corporais simples: “1. Quem ofender o corpo ou a 
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vezes ao chefe da morança.  
 
 
Nota: Não é crime o marido bater na mulher (desde que não 
seja frequentemente e sem motivo ou ponha em perigo a vida 
da mulher).  
 

saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 2. 
O procedimento criminal depende de queixa”; e ii) artigo 115.º CP - Ofensas corporais 
graves: 1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa com a intenção de: a) A privar 
de importante órgão ou membro; b) A desfigurar grave e permanentemente; c) Lhe afectar a 
capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou de procriação de maneira grave e 
duradoira ou definitivamente; d) Lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica 
incurável; ou e) Lhe criar perigo para a vida; é punido com pena de prisão de dois a oito 
anos). 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais) nas relações entre marido 
e mulher. Pena: não está prevista, dado que a pessoa é 
entregue às autoridades do Estado.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violência doméstica. 
- não há previsão expressa no Código Penal em vigor na Guiné-Bissau, aplicando-se os 
artigos relativos às ofensas à integridade física, 

É crime o marido prender a mulher em casa e não a deixar 
sair. Pena: a mulher é retirada ao marido.  
 
 

Pretende-se saber se a privação de liberdade da mulher pelo marido é encarada como crime 
pela comunidade.  
- artigo 124.º CP – sequestro - “nº 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, 
detiver, prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”, 
 

É crime o marido dizer mal e ofender a mulher sem razão para 
isso. Pena: a mulher é retirada ao marido.  
 

Pretende-se saber se difamar e injuriar uma mulher é visto como crime pela comunidade. 
- artigo 126.º CP – difamação e injúrias - “nº 1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, 
de viva voz, ou qualquer outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou 
emitir um juízo ofensivo da sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo 
a terceiros se não tiver sido produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um ano 
ou com pena de prisão”, 
 

É crimeum homem obrigar uma mulher a ter sexo contra a sua 
vontade se utilizar violência inaceitável. Pena: a mulher é 
retirada ao marido. 
 
Nota:A mulher pode recusar a prática de sexo com o seu 
marido, desde que haja motivos fortes. 

Pretende-se saber se a violação de uma mulher pelo marido é vista como crime pela 
comunidade. 
 
 

É crimeum homem ter sexo com uma criança de sexo 
feminino de idade inferior a 12 anos de idade. Pena: cem 
chibatadas.   
 
 
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
- deve ser tido em consideração o nº 3 do artigo 133.º CP: “Nos casos em que a pouca 
idade, a inexperiência da vida, a afectação por anomalia psíquica ou a diminuição física ou 
psíquica, temporária ou permanente da vítima tenha sido aproveitada pelo agente para mais 
facilmente praticar os factos descritos nos números anteriores a pena aplicável será 
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agravada de um terço no limite máximo” 

É crimeum homem ter sexo com uma criança do sexo 
feminino entre os 12 e os 16 anos. Pena: chibatadas se 
mostrar arrependimento, caso contrário será entregue às 
autoridades do Estado.  
 
 
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
- artigo 134º (Abuso sexual) “1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e menos 
de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou independentemente da idade, 
se aproveitar do facto de a vítima sofrer de anomalia psíquica ou se encontrar diminuída 
física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente, é punido com pena de prisão de 
dois a oito anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com uma mulher a troco de 
dinheiro ou de qualquer outra coisa material. Pena: cem 
chibatadas. 
 

Pretende-se saber se a prática da prostituição é encarada como crime pela comunidade e 
qual a pena aplicada. 
- não há norma específica no Direito do Estado em vigor. 
 

É crime ganhar dinheiro a contribuir ou a promover a 
prostituição das mulheres. Pena: a pessoa é advertida para se 
abster desses actos, sob pena de cem chibatadas se persistir.  

Pretende-se saber se a exploração da prática da prostituição é encarada como crime pela 
comunidade e qual a pena aplicada. 
- artigo 136.º CP – exploração de actividade sexual de terceiro – “nº 1. Quem, com intenção 
lucrativa ou fazendo disso modo de vida, fomentar, facilitar ou de qualquer modo contribuir 
para que outra pessoa exerça a prostituição ou pratique actos sexuais de relevo, é punido 
com pena de prisão até três anos ou pena de multa”. 
 

Não é crime a excisão nas mulheres. 
 
A prática da excisão nas mulheres é obrigatória.  
A mulher não pode recusar a prática da excisão, senão 
poderá ficar isolada na sociedade, ter muita dificuldade em 
encontrar um marido e ser proibida de participar em algumas 
cerimónias. 

Pretende-se saber se a prática da mutilação genital feminina é vista como um crime pela 
comunidade. 
- artigo 117.º do CP: “Quem, habilitado para efeito e devidamente autorizado, efectuar a 
circuncisão ou excisão sem proceder com cuidados adequados para evitar que se produzam 
os efeitos previstos no nº 1 do artigo 115º ou a morte da vítima, e estes sobrevierem, é 
punido, respectivamente, com pena de prisão até três anos e de um a cinco anos” 

É crime roubar uma coisa que pertence a uma mulher. Pena: 
devolução da coisa roubada e indemnização.  

Pretende-se saber se o furto a uma mulher é encarado como crime pela comunidade e qual 
a pena aplicada. 
- artigo 145.º CP – furto – “n.º 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou 
para outrem, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com 
pena de multa”. 

 

3.7. mecanismos de RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE NEGÓCIOS E PROPRIEDADE  

As mulheres podem exigir por si próprias o cumprimento de 
um negócio que tenha sido celebrado com outra pessoa ou 
entidade.   

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir o cumprimento de 
uma obrigação no âmbito dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
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25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

A mulher é sempre ouvida na resolução dos conflitos que lhe 
dizem respeito em matéria de negócios. 

Pretende-se saber se a mulher tem o direito de ser ouvida nas decisões que lhe digam 
respeito. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem exigir por si próprias a desocupação de 
uma propriedade sua que tenha sido abusivamente ocupada.  

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir a desocupação de 
uma propriedade que lhe seja reconhecida. 
- no Direito do Estado em vigor  não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

A mulher pode ser testemunha em conflitos relativos a 
negócios ou propriedade.  
 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que a 
prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor  não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

O testemunho ou uma prova apresentada por uma mulher 
vale o mesmo que o testemunho ou uma prova apresentada 
por um homem. 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do 
que a prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

A mulher é sempre ouvida na resolução dos conflitos que lhe 
dizem respeito em matéria de propriedade. 

Pretende-se saber se a mulher tem o direito de ser ouvida nas decisões que lhe digam 
respeito. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

 

3.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

O conselho de anciãos tenta a reconciliação através de 
encontros separados com a mulher e o marido desavindos, 
reunindo seguidamente com o chefe das respectivas famílias 
em caso de falhanço da primeira tentativa de reconciliação.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil.  

As versões dos acontecimentos que levaram à separação Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
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apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 
 
 

separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 
 

 

3.9. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o 
mesmo valor num julgamento.  
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor – nos termos do artigo 25 CRGB “o homem e 
a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

262 

 

MANJACOS 
 

3. ESTATUTO DA MULHER  

3. 1. ACESSO AOS CARGOS NAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL  

As mulheres não podem normalmente exercer o poder de 
decisão na tabanca.  
 
As mulheres só podem exercer poder de decisão quando são 
responsáveis por uma família autónoma.  

No Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação em função do género: 
artigo 25 Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual 
“o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da via política, 
económica, social e cultural”. 

 

3. 2. CAPACIDADE JURÍDICA  

As mulheres podem celebrar negócios e normalmente 
conservar o dinheiro ganho com essa actividade.  
 
 
 

Pretende-se saber se é aceite que as mulheres tenham capacidade e liberdade pessoal e 
jurídica para contratar, pelo menos, no que respeita a “pequenos negócios”.  
- no Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação 
- artigo 67.º do Código Civil (CC) - Capacidade jurídica: “As pessoas podem ser sujeitos de 
quaisquer relações jurídicas, salvo disposição legal em contrário; nisto consiste a sua 
capacidade jurídica”.  
 

Num casal, a mulher pode gastar o seu próprio dinheiro.  
 
 
A mulher gasta o dinheiro do casal com o consentimento do 
marido. 
 

Pretende-se saber se a mulher tem liberdade para administrar o seu próprio dinheiro. 
- na versão do Código Civil em vigor aquando da independência da República da Guiné-
Bissau estava previsto: i) no nº 2 do artigo 1676 que “o exercício de outras actividade 
lucrativas, mediante contrato com terceiros, não depende igualmente do consentimento do 
marido; mas é lícito ao marido, se não tiver dado o seu consentimento e este não tiver sido 
judicialmente suprido, ou não vigorar entre os cônjuges o regime de separação de bens, 
denunciar a todo o tempo o contrato, sem que esse facto possa ser compelido qualquer dos 
cônjuges a uma indemnização”; ii) no nº 1 do artigo 1677 que “pertence à mulher, durante a 
vida em comum, o governo doméstico, conforme os usos e a condição dos cônjuges”; e nº 1 
do artigo 1678 que “a administração dos bens do casal, incluindo os próprios da mulher e os 
bens dotais, pertence ao marido, como chefe da família”. 
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3.3. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   

As mulheres podem ser proprietárias de bens domésticos.  
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser considerada proprietária de bens domésticos 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRGB,em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres não podem ser proprietárias da casa da morada 
de família.  
 
O dono da casa de habitação não pode ser uma mulher. 
 
Nota:Apesar de ser esta a regra já é possível encontrar na tabanca 
mulheres proprietárias de casas de habitação. 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de morada de família. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

Salvo situações excepcionais, as mulheres não podem ser 
proprietárias de terrenos de cultivo.  
 
O dono das casas (ou celeiros) onde se guardam os cereais 
não pode ser uma mulher. 
 
Nota:Apesar de ser esta a regra já é possível encontrar na tabanca 

mulheres proprietárias de celeiros. 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de terrenos de cultivo. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem ser proprietárias de rebanhos de gado.  Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de rebanhos de gado. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRGB,em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

 

3.4. FAMÍLIA 
 

3.4.1.CASAMENTO E IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

As mulheres são livres para decidir com quem vão casar. 
 
 
Nota:Embora a mulher não seja obrigada a contrair casamento 
(como antigamente), a pressão familiar exercida junto da rapariga 
para casar com alguém apontado pela esta é consideravelmente 
maior do que a exercida junto dos rapazes. 

Pretende-se averiguar se é exigível que a vontade do sujeito que casa se encontre 
totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as causas de anulação por 
falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código Civil. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRG, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
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A mulher só estar casada com um homem.  
 
Um homem estar casado com mais do que uma mulher. 
 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens e vice-versa. 
- artigo 1577.º CC - Noção de casamento: “Casamento é o contrato celebrado entre duas 
pessoas de sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família mediante uma 
comunhão plena de vida”. 
 

A mulher pode casar com um familiar do marido, se este 
morrer. 
 
Nota:Antigamente a mulher era obrigada a contrair casamento com o 
irmão ou primo do falecido marido. Hoje a mulher já pode recusar 
esse casamento, mas, em caso de recusa, deve, em regra, 
abandonar a casa de morada da família. 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  

As mulheres têm a obrigação moral de casar. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe obrigatoriedade para as mulheres de contrair casamento 
(ritual ou civil). 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher 
casada e é moralmente mal vista. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento. 
 

As mulheres têm a obrigação de casar entre os 14 e os 18 
anos, dependendo essencialmente da maturidade atingida. 
 
Os homens têm a obrigação de casar por volta dos 18 a 20 
anos, dependendo essencialmente da maturidade atingida. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma obrigatoriedade de contrair casamento para as 
mulheres e, se sim, a partir de que idade. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor  
- na versão da alínea a) do artigo 1601 CC anterior à independência da Guiné-Bissau estava 
prevista uma diferenciação na capacidade para contrair matrimónio:dezasseis anos para os 
homens e catorze anos para as mulheres. 

 

3.4.2. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais manjacas e numa união, a casa de morada da família, 
os terrenos de cultivo, os bens domésticos do casal, os 
rebanhos e os animais domésticos pertencem ao marido.  
 
Nota: Apesar desta regra, actualmente já é possível encontrar, 
na tabanca, mulheres proprietárias de casas, terrenos, bens 
domésticos, rebanhos e animais domésticos. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 
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3.4.3. SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO 

A mulher pode solicitar a separação ou o divórcio num 
casamento ritual manjaco, mesmo que o marido não esteja de 
acordo.   
 
A mulher não pode solicitar a separação ou o divórcio num 
casamento ritual manjaco invocando adultério por parte do 
marido. 
 
Para pedir a separação ou o divórcio do casamento ritual 
manjaco a mulher deve dirigir-se primeiro aos familiares de 
ambos e, se o problema não ficar resolvido, pode recorrer à 
autoridade tradicional da tabanca. 
 
Os maus-tratos, a violência doméstica e o abandono do lar 
são normalmente os motivos invocados pela mulher para 
obter a separação e o divórcio. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (previsto na Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e 
se a iniciativa pode partir da mulher. 
- na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 1976, está previsto:  
- artigo 3 – “o divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b ” 
- artigo 4 – “o divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) condenação 
definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, e, pena de prisão superior a 3 anos, seja qual 
for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio ou por homicídio 
frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou moral do requerente; 
e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono do lar conjugal por parte do outro 
cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda que livremente consentida, 
por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos consecutivos; i) doença 
mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença transitada em julgado; e j) 
qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações conjugais”; 
- artigo 5 – “os factos enumerados no artigo anterior justificam o divórcio quando 
comprometam seriamente a possibilidade de vida em comum ou a formação dos filhos ou, 
ainda, o valor social do casamento”. 
Pretende-se averiguar se o “divórcio litigioso” só pode ser pedido com base em motivos 
específicos, quais são (numa tentativa de paralelo com o artigo 1778.º CC) e se há diferença 
entre os motivos a ser invocados pela mulher ou pelo homem. 
- Artigo 1778 CC – fundamentos – “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser 
requerida por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) 
Adultério do outro cônjuge; b) Práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual requeridas 
contra a vontade do requerente; c) Condenação definitiva do outro cônjuge, por crime 
doloso, em pena de prisão superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) 
Condenação definitiva pelo crime de lenocínio praticado contra descendente ou irmã do 
requerente, ou por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o requerente ou 
qualquer parente deste na linha recta ou até ao terceiro grau da linha colateral; e) Vida ou 
costumes desonrosos do outro cônjuge; f) Abandono completo do lar conjugal por parte do 
outro cônjuge, por tempo superior a três anos; g) Qualquer outro facto que ofenda 
gravemente a integridade física ou moral do requerente”. 

A mulher não pode pedir a tutela dos filhos em caso de 
separação do casal, salvo se estes tiverem menos de sete 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
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anos. 
 
Nota:A idade dos filhos é meramente indicativa. 

tutela dos filhos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género –o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 

A mulher pode exigir a propriedade dos bens a que entenda 
ter direito em caso de separação ou divórcio do casal, não 
prevalecendo normalmente a vontade do marido nesta 
matéria.  
 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
partilha dos bens. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a vontade da mulher tem igual valor à 
do homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

Quando existe separação por iniciativa do marido este não 
fica obrigado a sustentar a ex-mulher ou a ajudá-la nas suas 
despesas. 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil e qual o seu 
quantitativo. 
- artigo 2016 CC – “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento.  
- artigo 2019 CC – “cessa o direito a alimentos se o alimentado contrair novo casamento ou 
se tornar indigno do benefício pelo seu comportamento moral”. 

Numa separação o elemento do casal que fica com os filhos 
recebe apoio económico para as despesas relativas aos filhos 
por parte do outro. 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil e se é devido aos 
filhos 
- artigo 2016 CC – “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento.  
- artigo 2019 CC – “cessa o direito a alimentos se o alimentado contrair novo casamento ou 
se tornar indigno do benefício pelo seu comportamento moral” 
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3.4.4. FILIAÇÃO  

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos na constância 
do casamento da mãe têm como pai o marido da mãe.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da paternidade 
prevista no artigo 1801.º CC, em conformidade com o qual “presume-se legítimo o filho 
nascido ou concebido na constância do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 
1798 e salvo o disposto nos artigos 1803 e 1804”. 
- artigo 1796 CC – “o momento da concepção do filho é fixado, para os efeitos legais, dentro 
dos primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam o nascimento, salvas as 
excepções dos artigos seguintes”; 
- nº 1 do artigo 1804 CC – “cessa igualmente a presunção de legitimidade do filho, quando o 
nascimento ocorra passados trezentos dias depois de finda a coabitação dos cônjuges por 
algumas das seguintes causas: a) separação judicial de pessoas e bens; b) abandono 
completo do lar conjugal; c) reconhecimento judicial da ausência do marido”. 
 

O nascimento de um filho a uma mãe solteira não é bem 
aceite na tabanca, dando lugar a reprovação social.   
 
Os filhos que nascem de mãe solteira são mal vistos na 
tabanca. 
 
Os filhos nascidos fora do casamento não são tratados de 
forma diferente em relação aos filhos nascidos dentro do 
casamento.  
 
Se nascer um filho de mãe solteira e não se souber quem é o 
pai da criança a mulher não continua a ser bem aceite pela 
tabanca.  
 
Quando nasce um filho de mãe solteira a mulher não é 
castigada, mas sofre reprovação social. 

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que já não 
tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do Código Civil em 
vigor aquando da independência da República da Guiné-Bissau). A Lei nº 4/76, de 3 de 
Maio, prevê: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer 
que seja o estado civil dos seus progenitores”; e ii) artigo 4 – “fica proibido o uso de 
designações discriminatórias relativamente à filiação”. 

As questões da vida dos filhos são decididas pelos pais, tendo 
o pai normalmente a última palavra. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher. 
- situação que já não tem paralelo no Direito Civil em vigor, na medida em que o artigo 1881 
(Poderes especiais do pai) e do artigo 1882 (Poderes especiais da mãe) devem ser 
conjugados com o  nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais 
direito e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 

Em caso de separação os filhos ficam com o pai.   Pretende-se averiguar quem fica a exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de 
“divórcio”. 
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- no Direito do Estado em vigor está previsto no artigo 1902º CC - Separação de pessoas e 
bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do casamento, que “1. Nos casos de 
separação judicial de pessoas e bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do 
casamento, ambos os pais conservam em relação ao filho menor o poder paternal; o 
exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na falta de acordo, pelo tribunal 
de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação do tribunal, nos termos da lei 
de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal abrange o destino do menor, a 
fixação dos alimentos e a forma de os prestar” 
Viola o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais direito e 
deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 

 

3.5. SUCESSÕES  

As mulheres só herdam bens de uso pessoal de familiares 
femininos.  
 

Pretende-se saber se é reconhecida à mulher capacidade sucessória. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género 
– artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

Em caso de morte do marido, a mulher não fica com os bens 
que pertenciam ao marido.  
 

Pretende-se saber se a mulher é chamada a suceder em caso de morte do marido. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género 
– artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres devem resolver os problemas de herança no 

âmbito da família.  

Pretende-se saber se, havendo alguma instância de decisão ou recurso em questões 
sucessórias, a mulher tem acesso a esta instância directamente. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género 
– artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

 

3.6. CRIMES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DO ESTATUTO DA MULHER  

A condição de mulher não é relevante na apreciação e no 
julgamento dos crimes. 
 
 

Existe o princípio de igualdade enquanto princípio geral, previsto no artigo 25.º da CRGB o 
que se reflecte em todo o tratamento jurídico conferido à mulher pelo ordenamento jurídico, 
pelo que a condição de mulher não é tida em consideração na apreciação e julgamento dos 
crimes a não ser que o tipo penal em causa lhe confira algum relevo. 

É crime ser dono de outra pessoa (escravatura) quando a 
outra pessoa é uma mulher. Pena: chicotadas e separação.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de escravatura. 
- artigo 106.º do Código Penal (CP): é punido com pena de cinco a quinze anos “quem, por 
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 qualquer meio, colocar outro ser humano na situação de escravo, se servir dele nessa 
condição ou, para manter a referida situação, o ceder ou receber doutra pessoa” 
 

É crime matar uma mulher. Pena: condenação espiritual 
independentemente da sua remissão aos tribunais do Estado.    
 

Pretende-se saber se o homicídio de uma mulher é considerado crime e/ou se existe uma 
forma de tratamento diferenciado da mulher no que respeita ao crime de homicídio.  
- artigo 107.º CP: “Quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de prisão de oito a 
dezoito anos” 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais), mesmo nas relações 
entre marido e mulher. Pena: chicotadas, independentemente 
da remissão para os tribunais do Estado.  
 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais nas 
relações entre marido e mulher. 
- artigos 114.º e 115.º do Código Penal: i) artigo 114º CP - Ofensas corporais simples: “1. 
Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão até três 
anos ou com pena de multa. 2. O procedimento criminal depende de queixa”; e ii) artigo 
115.º CP - Ofensas corporais graves: 1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa 
com a intenção de: a) A privar de importante órgão ou membro; b) A desfigurar grave e 
permanentemente; c) Lhe afectar a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou 
de procriação de maneira grave e duradoira ou definitivamente; d) Lhe provocar doença 
permanente ou anomalia psíquica incurável; ou e) Lhe criar perigo para a vida; é punido com 
pena de prisão de dois a oito anos). 
 

É crime o marido bater frequentemente e sem motivos na 
mulher, mesmo nas situações em que não põe em perigo a 
sua vida. Pena: separação do casal, independentemente da 
sua remissão para os tribunais do Estado. 
 
Nota: Não é crime o marido bater na mulher, desde que não 
seja frequentemente e sem motivo. 
 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como crime 
pela comunidade e qual a pena que é aplicada ao marido.  
- não há um artigo específico para este crime no Código Penal, sendo aplicáveis os artigos 
114.º e 115.º: i) artigo 114º CP - Ofensas corporais simples: “1. Quem ofender o corpo ou a 
saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 2. 
O procedimento criminal depende de queixa”; e ii) artigo 115.º CP - Ofensas corporais 
graves: 1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa com a intenção de: a) A privar 
de importante órgão ou membro; b) A desfigurar grave e permanentemente; c) Lhe afectar a 
capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou de procriação de maneira grave e 
duradoira ou definitivamente; d) Lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica 
incurável; ou e) Lhe criar perigo para a vida; é punido com pena de prisão de dois a oito 
anos). 

A mulher pode queixar-se, aos seus pais, aos pais do marido, 
aos familiares e aos amigos, de que o marido lhe bate muitas 
vezes.  
 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como crime 
pela comunidade e se há algum órgão de decisão a quem a mulher possa recorrer. 
- no Direito do Estado em vigor deveria apresentar queixa às autoridades policiais e/ou ao 
Ministério Público 

É crime prender uma pessoa, se tiver lugar nas relações entre 
marido e mulher. Pena: admoestação oral.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro caso a vítima 
seja mulher. 
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 - artigo 124.º CP  - “nº 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa” 
 

É crime não dar qualquer liberdade à mulher. Pena: 
advertência para a cessação do comportamento, podendo 
culminar em separação do casal. 
 
 

Pretende-se saber se a privação de liberdade da mulher pelo marido é encarada como crime 
pela comunidade.  
- artigo 124.º CP – sequestro - “nº 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, 
detiver, prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa” 
 

É crime o marido dizer mal e ofender a mulher sem razão para 
isso. Pena: separação do casal.    
 

Pretende-se saber se difamar e injuriar uma mulher é visto como crime pela comunidade. 
- artigo 126.º CP – difamação e injúrias - “nº 1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, 
de viva voz, ou qualquer outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou 
emitir um juízo ofensivo da sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo 
a terceiros se não tiver sido produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um ano 
ou com pena de prisão”. 
 

É crimeum homem obrigar uma mulher a ter sexo contra a sua 
vontade. Pena: separação do casal.  
 
Nota:A ideia dominante é a de que a mulher não pode, por 
“mero capricho”, recusar-se a ter sexo com o seu marido, 
sendo a evolução social no sentido de progressivamente 
haver uma maior consciência de que a mulher é livre de 
praticar sexo com o seu marido. 
 
Nota: A mulher pode recusar a prática de sexo com o seu 
marido, desde que isso não suceda frequentemente. 

Pretende-se saber se a violação de uma mulher pelo marido é vista como crime pela 
comunidade. 
 

É crimeum homem ter sexo com uma criança de sexo 
feminino de idade inferior a 12 anos de idade. Pena: açoites 
graves, independentemente da sua remissão aos tribunais do 
Estado.   
 
 
 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
- deve ser tido em consideração o nº 3 do artigo 133.º CP: “Nos casos em que a pouca 
idade, a inexperiência da vida, a afectação por anomalia psíquica ou a diminuição física ou 
psíquica, temporária ou permanente da vítima tenha sido aproveitada pelo agente para mais 
facilmente praticar os factos descritos nos números anteriores a pena aplicável será 
agravada de um terço no limite máximo” 
 

É crimeum homem ter sexo com uma criança do sexo 
feminino entre os 12 e os 16 anos. Pena: açoites graves.   

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
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 - artigo 134º (Abuso sexual) “1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e menos 
de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou independentemente da idade, 
se aproveitar do facto de a vítima sofrer de anomalia psíquica ou se encontrar diminuída 
física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente, é punido com pena de prisão de 
dois a oito anos”. 

Não existe a prática da excisão nas mulheres na etnia manjaca.  
 

Pretende-se saber se a prática da mutilação genital feminina é vista como um crime pela 
comunidade. 
- artigo 117.º do CP: “Quem, habilitado para efeito e devidamente autorizado, efectuar a 
circuncisão ou excisão sem proceder com cuidados adequados para evitar que se produzam 
os efeitos previstos no nº 1 do artigo 115º ou a morte da vítima, e estes sobrevierem, é 
punido, respectivamente, com pena de prisão até três anos e de um a cinco anos”. 
 

É crime roubar uma coisa que pertence a uma mulher. Pena: restituição da 
coisa roubada ou indemnização.  
 

Pretende-se saber se o furto a uma mulher é encarado como crime pela comunidade e qual a pena 
aplicada. 
- artigo 145.º CP – furto – “n.º 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outrem, 
subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 

 

3.7. mecanismos de RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE NEGÓCIOS E PROPRIEDADE  

As mulheres podem normalmente exigir, por si próprias, o 
cumprimento de um negócio que tenha sido celebrado com 
outra pessoa ou entidade.   
 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir o cumprimento de 
uma obrigação no âmbito dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem normalmente exigir por si próprias a 
desocupação de uma propriedade sua que tenha sido 
abusivamente ocupada.  
 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir a desocupação de 
uma propriedade que lhe seja reconhecida. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

A mulher pode ser testemunha em conflitos relativos a 
negócios ou propriedade.  
 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que a 
prova testemunhal de um homem. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

O testemunho ou uma prova apresentada por uma mulher 
vale o mesmo que o testemunho ou uma prova apresentada 
por um homem.  

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que a 
prova testemunhal de um homem. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
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 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

A mulher é sempre ouvida na resolução dos conflitos que lhe 
dizem respeito em matéria de negócios ou de propriedade. 

Pretende-se saber se a mulher tem o direito de ser ouvida nas decisões que lhe digam 
respeito. 
- no Direito estadual positivo não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 25 
CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

 

3.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

O conselho da família conversa com a mulher e o marido e 
aconselha-os a reconciliarem-se.  
 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no nº 1 do artigo 1421 CPC está previsto, 
relativamente à separação por mútuo consentimento, que “se ambos os cônjuges 
comparecerem à conferência, o juiz exortá-los-á a desistirem do seu propósito, chamando-
lhes a atenção para os efeitos nocivos da separação no que respeita ao futuro dos filhos”.  

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 

 

3.9. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL  

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o 
mesmo valor num julgamento.  
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor – nos termos do artigo 25 CRGB “o homem e 
a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
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PAPEIS 
 

 

3. ESTATUTO DA MULHER  

3. 1. ACESSO AOS CARGOS NAS ESTRUTURAS TRADICIONAIS DE PODER 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL  

As mulheres nunca podem ser chefes de tabanca ou Régulo.  No Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação em função do género: 
artigo 25 Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o 
qual“o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 

 

3. 2. CAPACIDADE JURÍDICA  

As mulheres podem celebrar negócios e conservar o dinheiro 
ganho com essa actividade.  
 
 
 

Pretende-se saber se é aceite que as mulheres tenham capacidade e liberdade pessoal e 
jurídica para contratar, pelo menos, no que respeita a “pequenos negócios”.  
- no Direito do Estado em vigor não pode existir essa diferenciação 
- artigo 67.º do Código Civil (CC) - Capacidade jurídica: “As pessoas podem ser sujeitos de 
quaisquer relações jurídicas, salvo disposição legal em contrário; nisto consiste a sua 
capacidade jurídica”. 
 

Num casal, a mulher pode gastar o seu próprio dinheiro.  
 
A mulher gasta o dinheiro do casal informando o marido do 
modo como o faz. 

Pretende-se saber se a mulher tem liberdade para administrar o seu próprio dinheiro. 
- na versão do Código Civil em vigor aquando da independência da República da Guiné-
Bissau estava previsto: i) no nº 2 do artigo 1676 que “o exercício de outras actividade 
lucrativas, mediante contrato com terceiros, não depende igualmente do consentimento do 
marido; mas é lícito ao marido, se não tiver dado o seu consentimento e este não tiver sido 
judicialmente suprido, ou não vigorar entre os cônjuges o regime de separação de bens, 
denunciar a todo o tempo o contrato, sem que esse facto possa ser compelido qualquer dos 
cônjuges a uma indemnização”; ii) no nº 1 do artigo 1677 que “pertence à mulher, durante a 
vida em comum, o governo doméstico, conforme os usos e a condição dos cônjuges”; e nº 1 
do artigo 1678 que “a administração dos bens do casal, incluindo os próprios da mulher e os 
bens dotais, pertence ao marido, como chefe da família”. 
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As mulheres podem celebrar negócios relativos a casas de 
habitação e a terrenos de cultivo. 
 
Nota: Actualmente sim, mas antigamente não. 

Pretende-se saber se a mulher tem capacidade jurídica civil para a conclusão de negócios  
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

 

3. 3. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

O dono da casa de habitação pode ser uma mulher. 
 
Nota: Antigamente não, mas nos tempos actuais a mulher pode ser 
dona da casa de habitação. 

 
As mulheres podem ser, em certas situações, proprietárias da 
casa da morada de família.  
 
Nota: Antigamente não podiam, mas agora podem. 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de morada de família. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem ser proprietárias de terrenos de cultivo.   
 
Nota: Antigamente não podiam, mas actualmente podem. 

 
O dono das casas (ou celeiros) onde se guardam os cereais 
não pode ser uma mulher. 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de terrenos de cultivo e de celeiros. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB,em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 

As mulheres podem ser proprietárias de rebanhos de gado e 
de animais domésticos como porcos e galinhas. 
 
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária de rebanhos de gado e de animais 
domésticos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB,em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 
 

As mulheres podem ser proprietárias de bens domésticos e de 
objectos utilizados na feitura e consumo da comida.   
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser considerada proprietária de bens domésticos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
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3.4. FAMÍLIA 

3.4.1.CASAMENTO E IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

As mulheres são livres para decidir com quem vão casar. 
 
Nota: Antigamente não tinham essa liberdade, mas nos 
tempos de hoje têm. No entanto existe ainda forte pressão 
familiar para que, pelo menos, uma rapariga da família case 
com o rapaz papel escolhido pelos pais. 
 

Pretende-se averiguar se é exigível que a vontade do sujeito que casa se encontre 
totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as causas de anulação por 
falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código Civil. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher 
casada. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 

A mulher só pode estar casada com um homem. 
 
Um homem pode estar casado com mais do que uma mulher. 
 
Nota: Sim, se tiver meios financeiros. 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens. 
- artigo 1577.º CC - Noção de casamento: “Casamento é o contrato celebrado entre duas 
pessoas de sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família mediante uma 
comunhão plena de vida”. 

A mulher pode passar a viver com o sobrinho do marido se 
este morrer.   
 
Nota: Antigamente era obrigatório, mas actualmente a mulher 
tem a faculdade de casar ou não. Mesmo nos casos em que a 
mulher não aceite ser “herdada”, não é obrigatório que deixe a 
sua casa de morada de família, a não ser que decida viver 
com outra pessoa (caso em que se deve mudar). 
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor. 

O marido não é obrigado a casar com alguém se a mulher 
morrer.  
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento da mulher, é exigível que o marido case 
com outra mulher. 
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor.  
 

As mulheres não têm uma idade fixa antes da qual não podem 
casar, embora a vida com o marido só possa ter lugar após a 
maioridade.  

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC conjugada com o artigo 26 CRGB, 
este é igual para homens e mulheres.O nº 3 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm 
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Os homens não podem casar antes dos 18 anos. 

iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos 
filhos”. 
- na versão da alínea a) do artigo 1601 CC anterior à independência da Guiné-Bissau 
prevista uma diferenciação entre dezasseis anos para os homens e catorze anos para as 
mulheres. 
 

A mulher casada, após separação do primeiro marido, pode 
decidir viver com outro homem sem celebrar essa segunda 
união com qualquer rito papel. 
 

Pretende-se averiguar se o casamento anterior configura algum obstáculo a uma posterior 
união de facto (no caso da mulher). 
No artigo 1601 CC está previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento 
da pessoa a quem respeitam com qualquer outra: c) o casamento anterior não dissolvido, 
católico ou civil, ainda que o respectivo assento não tenha sido lavrado no registo do estado 
civil”. 
 

 

3.4.2. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais papel a casa de morada da família e os terrenos de 
cultivo, com excepção da bolanha, tanto podem pertencer ao 
marido como à mulher, salvo se pertencerem à linhagem 
(caso em que nunca deixam de ter essa qualificação). 
 
Nota: Antigamente os bens só pertenciam ao homem, mas 
actualmente podem pertencer tanto ao homem como à 
mulher, com a excepção da bolanha. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais papel os bens domésticos do casal pertencem à 
esposa. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 
 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais papel os rebanhos e os animais domésticos tanto 
podem ser propriedade do homem como da mulher, mas 
presume-se que pertencem ao marido. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 

Numa união entre mulher e homem a casa onde mora a 
família e os terrenos de cultivo, com excepção da bolanha, 
tanto podem pertencer ao marido como à mulher.  

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  
Semelhante aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma 
verdadeira correspondência. 
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Nota: Apenas a bolanha pertence exclusivamente ao marido, 
podendo o resto pertencer tanto à mulher como ao marido. 
 

Numa união entre mulher e homem os bens domésticos do 
casal pertencem à mulher. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  
Semelhante aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma 
verdadeira correspondência. 
 

Numa união entre mulher e homem os rebanhos e os animais 
domésticos tanto podem ser propriedade do homem como da 
mulher, mas presume-se que pertencem ao marido. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  
Semelhante aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma 
verdadeira correspondência. 

 

3.4.3. SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO 

Não é possível o divórcio entre mulher e homem casados 
através de cerimónia ritual papel e o casamento jurídico do 
Estado não é reconhecido. 
 
 
Nota: Conhecem-se pouquíssimos casos em que, com a intervenção 
das autoridades tradicionais e espirituais, foi possível dissolver o 
matrimónio ritual com: i) o consentimento do primeiro marido; ii) uma 
indemnização paga pelo segundo marido relativa às despesas com a 
primeira cerimónia; e iii) devolvendo ao primeiro marido o “pano 
preto” (pano sagrado da cerimónia). 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (previsto na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 
1976) e se a iniciativa pode partir da mulher. 
- na Lei nº 6/76, de 3 de Maio de 1976, está previsto:  
- artigo 3 – “o divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento” 
- artigo 4 – “o divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) condenação 
definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, e, pena de prisão superior a 3 anos, seja qual 
for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio ou por homicídio 
frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou moral do requerente; 
e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono do lar conjugal por parte do outro 
cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda que livremente consentida, 
por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos consecutivos; i) doença 
mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença transitada em julgado; e j) 
qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações conjugais”; 
- artigo 5 – “os factos enumerados no artigo anterior justificam o divórcio quando 
comprometam seriamente a possibilidade de vida em comum ou a formação dos filhos ou, 
ainda, o valor social do casamento”. 
 

É possível a separação num casamento celebrado de acordo 
com os rituais papel. 
 

Em conformidade com o Código Civil em vigor deve ser feita a distinção entre divórcio e 
separação (com as modalidades de: simples separação judicial de bens e separação judicial 
de pessoas e bens).  
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Nos termos do artigo 1774 CC, os efeitos da separação judicial de pessoas e bens são os 
seguintes: “1. A separação judicial de pessoas e bens não dissolve o vínculo conjugal”; “2. 
Os cônjuges separados não estão, contudo, sujeitos aos deveres de coabitação e 
assistência, sem prejuízo do direito a alimentos nos termos estabelecidos no lugar 
respectivo”, e “3. Relativamente aos bens, a separação produz os efeitos que produziria a 
dissolução do casamento; mas os bens dotais conservam a sua natureza”. 
O artigo 1775 CC estabelece que “a separação judicial de pessoas e bens termina pela 
reconciliação dos cônjuges ou pela dissolução do casamento”. 
 

A separação pode ocorrer por iniciativa da mulher mesmo que 
o marido não esteja de acordo. 
 
A violência doméstica (num grau inadmissível)e a falta de 
assistência económica podem ser invocadas pela mulher 
como fundamento para a separação. 
 
O adultério não é um dos motivos que pode ser invocado pela 
mulher como motivo para obter a separação. 
 
O homem pode invocar vários motivos para se separar, 
nomeadamente o adultério, a falta de procriação durante o 
casamento e o desrespeito das suas instruções (por exemplo, 
quando a mulher se recusa frequentemente a ajudar o marido 
nos trabalhos de campo).   
 
Se for maltratado o marido não pode separar-se da mulher. 
 

Pretende-se averiguar se o “divórcio litigioso” só pode ser pedido com base em motivos 
específicos, quais são (numa tentativa de paralelo com o artigo 1778.º CC) e se há diferença 
entre os motivos a ser invocados pela mulher ou pelo homem. 
- Artigo 1778 CC – fundamentos – “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser 
requerida por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) 
Adultério do outro cônjuge; b) Práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual requeridas 
contra a vontade do requerente; c) Condenação definitiva do outro cônjuge, por crime 
doloso, em pena de prisão superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) 
Condenação definitiva pelo crime de lenocínio praticado contra descendente ou irmã do 
requerente, ou por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o requerente ou 
qualquer parente deste na linha recta ou até ao terceiro grau da linha colateral; e) Vida ou 
costumes desonrosos do outro cônjuge; f) Abandono completo do lar conjugal por parte do 
outro cônjuge, por tempo superior a três anos; g) Qualquer outro facto que ofenda 
gravemente a integridade física ou moral do requerente”. 
 

A mulher pode exigir a propriedade de bens de que é 
proprietária em caso de separação do casal.  

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
partilha dos bens. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor. 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a vontade da mulher tem igual valor à 
do homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género  
– o nº 3 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à 
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capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 
 

Quando existe separação por iniciativa do marido este não 
fica obrigado a sustentar a ex-mulher ou a ajudá-la nas suas 
despesas. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil e qual o seu 
quantitativo.   
- artigo 2016 CC – “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento.  
- artigo 2019 CC – “cessa o direito a alimentos se o alimentado contrair novo casamento ou 
se tornar indigno do benefício pelo seu comportamento moral”. 
 

 

3.4.4. FILIAÇÃO 

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos na constância 
do casamento da mãe têm como pai o marido da mãe.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da paternidade 
prevista no artigo 1801.º CC, em conformidade com o qual “presume-se legítimo o filho 
nascido ou concebido na constância do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 
1798 e salvo o disposto nos artigos 1803 e 1804”. 
- artigo 1796 CC – “o momento da concepção do filho é fixado, para os efeitos legais, dentro 
dos primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam o nascimento, salvas as 
excepções dos artigos seguintes”; 
- nº 1 do artigo 1804 CC – “cessa igualmente a presunção de legitimidade do filho, quando o 
nascimento ocorra passados trezentos dias depois de finda a coabitação dos cônjuges por 
algumas das seguintes causas: a) separação judicial de pessoas e bens; b) abandono 
completo do lar conjugal; c) reconhecimento judicial da ausência do marido”. 
 

Quando nasce um filho de mãe solteira a mulher não é 
castigada.   
 
 
 
Se nascer um filho de mãe solteira e não se souber quem é o 
pai da criança a mulher continua a ser bem aceite pela 
tabanca. 
 

Pretende-se saber se as mulheres são vítimas de algum tipo de discriminação por terem 
filhos fora de uma relação de casamento e se lhes é aplicado algum castigo.Pretende-se 
ainda averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que anteriormente 
se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que já não tem paralelo 
no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do Código Civil em vigor 
aquando da independência da República da Guiné-Bissau). A Lei nº 4/76, de 3 de Maio, 
prevê: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer que 
seja o estado civil dos seus progenitores”; e ii) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações 
discriminatórias relativamente à filiação”. 
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A mãe decide sobre as questões da vida dos filhos em 
conjunto com o pai, tendo o pai a última palavra. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher.  
- situação que já não tem paralelo no Direito Civil em vigor, na medida em que o artigo 1881 
(Poderes especiais do pai) e do artigo 1882 (Poderes especiais da mãe) devem ser 
conjugados com o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais 
direito e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

Os filhos, se forem menores de 7 anos, podem normalmente 
ficar com a mãe em caso de separação do casal.  
 
Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação quem decide é o pai.  
 
 

Pretende-se averiguar quem fica a exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de 
“divórcio”. 
- no Direito do Estado em vigor está previsto no artigo 1902º CC - Separação de pessoas e 
bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do casamento, que “1. Nos casos de 
separação judicial de pessoas e bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do 
casamento, ambos os pais conservam em relação ao filho menor o poder paternal; o 
exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na falta de acordo, pelo tribunal 
de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação do tribunal, nos termos da lei 
de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal abrange o destino do menor, a 
fixação dos alimentos e a forma de os prestar”. 
Viola o nº 3 do artigo 26 CRGB onde está previsto que “os cônjuges têm iguais direito e 
deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

A mulher não pode pedir a tutela dos filhos em caso de 
separação do casal.  
 
Nota: Não existe a figura da tutela nos costumes papel.  

 

Pretende-se saber se, havendo alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
decisão na comunidade quanto as questões familiares, a mulher pode junto desta exigir a 
tutela dos filhos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – o nº 3 
do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direito e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
 

 

3.5. SUCESSÕES 

As mulheres não podem normalmente herdar bens em caso 
da morte de uma outra pessoa.  
 

Pretende-se saber se é reconhecida à mulher capacidade sucessória. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género 
– artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem herdar bens, com excepção da bolanha, 
caso sejam beneficiárias de um testamento oral.  
 

Pretende-se saber se a mulher é chamada a suceder em caso de morte do marido. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género 
– artigo 25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a 
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Em caso de morte do marido, a mulher não fica com os bens 
que pertenciam ao marido, com excepção dos objectos que 
são usados em casa. 
Os bens da mulher solteira passam para o pai.  
 
Os bens da mulher casada passam para o marido.  
 
Quando o morto é mulher, o destino da casa de morada da 
família é o seguinte: i) passa para o marido, se for casada; ou) 
passa para o pai, se for solteira.  
Quando o morto é mulher, os rebanhos e os animais 
domésticos passam para o marido.  
 
Quando o morto é mulher casada, os objectos que são 
usados em casa ficam com o marido. 
 

lei em todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 

 

3.6. CRIMES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DO ESTATUTO DA MULHER 

A condição de mulher não é relevante na apreciação e no 
julgamento dos crimes. 
 
 
 

Existe o princípio de igualdade enquanto princípio geral, previsto no artigo 25.º da CRGB,em 
conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da via política, económica, social e cultural”, o que se reflecte em todo o tratamento 
jurídico conferido à mulher pelo ordenamento jurídico, pelo que a condição de mulher não é 
tida em consideração na apreciação e julgamento dos crimes a não ser que o tipo penal em 
causa lhe confira algum relevo. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais), mesmo nas relações 
entre marido e mulher. Pena: chicotadas.  
 
Não é crime o marido bater na mulher (desde que não seja 
frequentemente e sem motivo ou ponha em perigo a vida da 
mulher).  
 
É crime o marido bater frequentemente e sem motivos na 
mulher. Pena: chicotadas e separação do casal.  
 
 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como crime 
pela comunidade e qual a pena que é aplicada ao marido.  
- não há um artigo específico para este crime no Código Penal, sendo aplicáveis os artigos 
114.º e 115.º: i) artigo 114º CP - Ofensas corporais simples: “1. Quem ofender o corpo ou a 
saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 2. 
O procedimento criminal depende de queixa”; e ii) artigo 115.º CP - Ofensas corporais 
graves: 1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa com a intenção de: a) A privar 
de importante órgão ou membro; b) A desfigurar grave e permanentemente; c) Lhe afectar a 
capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou de procriação de maneira grave e 
duradoira ou definitivamente; d) Lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica 
incurável; ou e) Lhe criar perigo para a vida; é punido com pena de prisão de dois a oito 
anos). 
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A mulher pode queixar-se aos pais, aos pais do marido, ao tio 
materno do marido, aos irmãos do marido, às mulheres e 
homens idosos, ao chefe da tabanca e às autoridades do 
Estado de que o marido lhe bate muitas vezes. 
 

Pretende-se saber se a violência doméstica (do marido contra a mulher) é vista como crime 
pela comunidade e se há algum órgão de decisão a quem a mulher possa recorrer. 
- no Direito do Estado em vigor deveria apresentar queixa às autoridades policiais e/ou ao 
Ministério Público. 
 

É crime prender uma pessoa, se tiver lugar nas relações entre 
marido e mulher. Pena: privação de voltar a contrair 
casamento 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro caso a vítima 
seja mulher. 
- artigo 124.º CP  - “nº 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

A mulher deve recusar a prática de sexo com um homem que 

não seja o seu marido ou namorado.   

 A mulher não pode recusar a prática de sexo com o seu 
marido, excepto por razões de saúde.  
 

Pretende-se saber se a violação de uma mulher pelo marido é vista como crime pela 
comunidade. 
- artigo 133.º CP  “nº 1. Quem, através de violência, ameaça grave ou qualquer outra forma 
de coação, mantiver cópula com mulher ou a constranger a ter com terceiro, é punido com 
pena de prisão de três a doze anos”. 
 

É crimeum homem ter sexo com uma criança de sexo 
feminino de idade inferior a 12 anos de idade. Pena: o caso é 
remetido às autoridades do Estado.  
 
Nota: Anteriormente a pessoa era chicoteada e obrigada a casar com 
a criança. Hoje o caso é remetido para as autoridades do Estado. 

Pretende-se saber se a violação de menor é vista como crime pela comunidade e qual a 
pena aplicada. 
- deve ser tido em consideração o nº 3 do artigo 133.º CP: “Nos casos em que a pouca 
idade, a inexperiência da vida, a afectação por anomalia psíquica ou a diminuição física ou 
psíquica, temporária ou permanente da vítima tenha sido aproveitada pelo agente para mais 
facilmente praticar os factos descritos nos números anteriores a pena aplicável será 
agravada de um terço no limite máximo”. 
 

A prática da excisão nas mulheres não é admitida na etnia 
papel. 
 

Pretende-se saber se a prática da mutilação genital feminina é vista como um crime pela 
comunidade. 
- artigo 117.º do CP: “Quem, habilitado para efeito e devidamente autorizado, efectuar a 
circuncisão ou excisão sem proceder com cuidados adequados para evitar que se produzam 
os efeitos previstos no nº 1 do artigo 115º ou a morte da vítima, e estes sobrevierem, é 
punido, respectivamente, com pena de prisão até três anos e de um a cinco anos”. 
 

É crime roubar uma coisa que pertence a uma mulher. Pena: 
obrigação de restituir a coisa roubado, que pode ser 
acompanhada de indemnização, multa ou castigo corporal.   
 

Pretende-se saber se o furto a uma mulher é encarado como crime pela comunidade e qual 
a pena aplicada. 
- artigo 145.º CP – furto – “n.º 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou 
para outrem, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com 
pena de multa”. 
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3.7. mecanismos de RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE NEGÓCIOS E PROPRIEDADE  

As mulheres podem exigir por si próprias o cumprimento de 
um negócio que tenha sido celebrado com outra pessoa ou 
entidade.   
 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir o cumprimento de 
uma obrigação no âmbito dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, , em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem exigir por si próprias a desocupação de 
uma propriedade sua que tenha sido abusivamente ocupada.  
 

Pretende-se saber se é reconhecido à mulher a possibilidade de exigir a desocupação de um 
bem imóvel de sua propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

A mulher pode normalmente ser testemunha em conflitos 
relativos a negócios ou propriedade.  
 
 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que a 
prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, , em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

O testemunho ou uma prova apresentada por uma mulher 
vale o mesmo que o testemunho ou uma prova apresentada 
por um homem.  
 

Pretende-se saber se a prova testemunhal de uma mulher tem o mesmo valor do que a 
prova testemunhal de um homem. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

A mulher é sempre ouvida na resolução dos conflitos que lhe 
dizem respeito em matéria de negócios ou de propriedade. 

Pretende-se saber se a mulher tem o direito de ser ouvida nas decisões que lhe digam 
respeito, concretamente quando está em causa um litígio sobre um negócio ou a 
desocupação de uma propriedade. 
- no Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 CRGB, em conformidade com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da via política, económica, social e cultural”. 
 

 

3.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE QUESTÕES FAMILIARES 

As versões dos acontecimentos que levaram à separação 
apresentadas pela mulher e pelo homem têm o mesmo valor.  

Pretende-se saber qual o procedimento tradicional em caso de mediação quanto à 
separação dos cônjuges e se nesse procedimento as declarações do homem e da mulher 
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têm o mesmo valor. 
- não tem paralelo com o Direito do Estado em vigor, sendo assimiláveis o artigo 1419 e 
seguintes do Código do Processo Civil– no artigo 25 da Constituição da República da Guiné-
Bissau está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios 
da vida política, económica, social e cultural”. 
 

Em caso de separação de mulher e de homem casados 
através de casamento ritual da etnia papel cada um fica com 
os bens que lhe pertencem. 
 

No artigo 1040 CPC está previsto que “decretada a separação judicial de pessoas e bens ou 
o divórcio, ou declarado nulo ou anulado o casamento, qualquer dos cônjuges pode requerer 
inventário para a partilha dos bens, salvo se o regime de bens do casamento for o de 
separação”.  
 

O destino dos filhos do casal é normalmente decidido pelo pai 
em caso de separação, com excepção dos filhos menores de 
sete anos que ficam com a mãe. 
 

Pretende-se saber quem consubstancia o órgão de decisão sobre a tutela dos filhos na 
sequência de uma separação. 
- no Direito do Estado em vigor seriam órgãos judiciais - ao abrigo do Código Civil, na versão 
anterior à independência da República da Guiné-Bissau e à expressa previsão de igualdade 
entre os cônjuges (nº 3 do artigo 26 da Constituição da República da Guiné-Bissau, em 
conformidade com o qual “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos filhos”) existia uma diferenciação entre os 
poderes especiais do pai e os poderes especiais da mãe. 
 

 

3. 9. MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NATUREZA PENAL 

O testemunho da mulher e o testemunho do homem têm o 
mesmo valor num julgamento.  
 
 
 

Pretende-se saber quais as regras do depoimento testemunhal no direito processual penal 
consuetudinário, em especial se o testemunho das mulheres tem o mesmo valor que o dos 
homens.  
- não há paralelo no Direito do Estado em vigor - – nos termos do artigo 25 CRGB “o homem 
e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social 
e cultural”. 
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MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS NORMAS CONSUETUDINÁRIAS  

E A CORRESPONDENTE NORMA DO DIREITO ESCRITO DO ESTADO E/OU SITUAÇÃO JURÍDICA 

ANALISADA 
 
 
 
 

PARTE IV 
 

PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE  EE  UUSSOO  DDAA  TTEERRRRAA  
 

                                                                                           PROPRIEDADE E USO DA TERRA      
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BALANTAS 
 

4. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

4.1. REGIME DA PROPRIEDADE 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

A propriedade é individual, salvo os bens que pertencem à 
morança.  
 
Nota: A propriedade não é colectiva, excepto a que pertence à 
morança, sem prejuízo de cada um dispor daquilo que lhe 
pertence e que, em princípio, é conservado fora da morança 
do seu proprietário. 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à convicção de que 
as pessoas individualmente são proprietárias da terra em que habitam. 
O regime jurídico da propriedade deve ser enquadrado no âmbito do artigo 12 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em conformidade com o qual: “1.Na 
República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de propriedade: a) a 
propriedade do Estado, património comum de todo o povo; b) a propriedade cooperativa que, 
organizada sob a base do livre consentimento, incide sobre a exploração agrícola, a 
produção de bens de consumo, o artesanato e outras actividades fixadas por lei; c) a 
propriedade privada, que incide sobre bens distintos dos do Estado. 2. São propriedade do 
Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as principais fontes de energia, a 
riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”. 
O artigo 2 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril, que regulamenta o regime jurídico do uso privativo 
da terra, integrada no domínio público do Estado, estabelece em conformidade com a norma 
constitucional que: “1. Na República da Guiné-Bissau a terra é propriedade do Estado e 
património comum de todo o povo. 2. A terra como suporte físico fundamental da 
comunidade é valor eminentemente nacional, qualquer que seja a forma da sua utilização e 
exploração. 3. Os direitos constituídos sobre a terra e sobre os recursos naturais importam 
em igual protecção quer resultem do costume, quer da lei. 4. As benfeitorias realizadas sobre 
a terra podem ser de propriedade pública ou privada”. 
- alínea b) do Artigo 3º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - “uso consuetudinário: utilização da 
terra de acordo com as regras, costumes e práticas tradicionais e constantes de uma 
determinada Comunidade Local, que definem poderes e deveres recíprocos e disciplinam a 
sua gestão”. 
 

É possível ser dono de bens imóveis e de bens móveis.  
 
 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à propriedade de 
coisas imóveis e móveis. 
- artigo 203 do Código Civil (CC): “as coisas são imóveis ou móveis (…). 
- artigo 204.º CC: “1. São coisas imóveis: a) Os prédios rústicos e urbanos; b) as águas; c) 
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as árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao solo; d) os 
direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas anteriores; e) as partes integrantes 
dos prédios rústicos e urbanos.2. Entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do solo 
e as construções nele existentes que não tenham autonomia económica, e por prédio urbano 
qualquer edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro. 3. É 
parte integrante toda a coisa móvel ligada materialmente ao prédio com carácter de 
permanência”. 
- artigo 205.º CC – coisas móveis - “1. São móveis todas as coisas não compreendidas no 
artigo [204]”.  
 

Não é possível ser dono de bens imateriais (coisas que não 
são físicas).    
 
Nota: Não é possível. Existem locais reservados para as 
cerimónias do Irã. Os objectos adstritos a esses locais fazem 
parte do Irã. 
 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à propriedade de 
coisas imateriais. 
- artigo 1303.º CC: propriedade intelectual – “nº 1. os direitos de autor e a propriedade 
industrial estão sujeitos a legislação especial”. 

 

4.2. PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS (DOMÍNIO DO ESTADO)  

 
O Estado é o proprietário de todas as terras (chãos) que 
existem na Guiné-Bissau. 
 
Os terrenos da tabanca onde está instalada a morança são 
propriedade do chefe de morança (chefe de clã). Os terrenos 
não pertencentes a um clã pertencem à tabanca.   
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo é do Estado ou se há a 
convicção de que é de outras pessoas ou entidades. – Direito do Estado: i) Artigo 12.º CRGB 
– “1. Na República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de propriedade: 
a) A propriedade do Estado, património comum de todo o povo. 2. São propriedade do 
Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as principais fontes de energia, a 
riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”; ii) Lei n.º 4/75, de 5 de Maio – “Base I – O solo, 
na totalidade do território nacional, quer seja urbano, rústico ou urbanizado, é integrado no 
domínio público do Estado, sendo insusceptível de redução a propriedade particular”; iii) Lei 
nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 2º (Da propriedade da terra) – “1. Na República da Guiné-
Bissau a terra é propriedade do Estado e património comum de todo o povo. 3. Os direitos 
constituídos sobre a terra e sobre os recursos naturais importam em igual protecção quer 
resultem do costume, quer da lei”. 
 

Os terrenos de cultivo são propriedade de quem os utiliza.   
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo (terrenos de cultivo) é do 
Estado ou se há a convicção de que é de outras pessoas ou entidades. 
- artigo 20 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril: “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso 
consuetudinário, utilizadas e geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á 
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sempre uma gestão racional e equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades 
básicas das populações. 2. Na medida do possível e por forma faseada e participada das 
populações residentes nas Comunidades, procurar-se-á compatibilizar e adequar as práticas 
tradicionais de utilização das terras com os planos de urbanização e de ordenamento do 
território. 3. As normas e práticas tradicionais de defesa face à utilização e exploração dos 
recursos naturais e destinadas a garantir o equilíbrio entre essas actividades e a sua 
conservação, devem ser aplicadas tanto às populações residentes, como as não residentes, 
salvo disposição legal em contrário”. 
 

Os caminhos que dão acesso à tabanca pertencem a todos os 
moradores da tabanca. 

 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às vias 
públicas que dão acesso à tabanca. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O Estado é o proprietário de todos os caminhos que podem 
ser utilizados na Guiné-Bissau. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às vias 
públicas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O Estado é o proprietário das águas do mar, dos rios, dos 
lagos e das lagoas. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do mar, rios, lagos e  lagoas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais” 
- artigo 9 CRGB: “a República da Guiné-Bissau exerce a sua soberania: 1. Sobre todo o 
território nacional, que compreende: a) a superfície emersa compreendida nos limites das 
fronteiras nacionais; b) o mar interior e o mar territorial definidos por lei, assim como os 
respectivos leitos e subsolos; c) o espaço aéreo suprajacente aos espaços geográficos 
referidos nas alíneas anteriores”. 
 

As fontes e os poços de água potável pertencem à pessoa 
que as mandou escavar ou construir, ou a todos os moradores 
da tabanca se tiverem sido construídas pelo Estado. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre propriedade das fontes e poços de água potáveis. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

Os terrenos onde estão as florestas são propriedade do 
Estado. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo florestal. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
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 riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais” 
 

O dono das florestas não situadas em terrenos pertencentes a 
uma comunidade é o Estado. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das florestas 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O dono das pontes que atravessam os rios é o Estado. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das pontes 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

 

4.3. USO PRIVATIVO DA TERRA AO ABRIGO DA LEI DA TERRA 

 
É possível transmitir o direito à utilização da terra a qualquer 
pessoa (da mesma tabanca, de tabancas vizinhas ou que não 
têm qualquer ligação à tabanca). 
 
 

Pretende-se saber se existe a convicção de que é possível transmitir o direito de uso da terra 
a outra pessoa da comunidade ou de outra comunidade.  
- artigo 18.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - da transmissão dos direitos de uso privativo: “1. 
A transmissão dos direitos de uso privado da terra, sujeita ao regime de uso consuetudinário, 
é gratuita para as pessoas singulares ou colectivas residentes dos limites territoriais da 
Comunidade Local onde se localiza a terra em questão. 2. Será também gratuita a 
transmissão efectivada a favor de pessoas residentes em comunidades vizinhas. 3. Os 
direitos de uso privativo da terra, sujeita ao regime do uso consuetudinário, são 
transmissíveis por sucessão hereditária” 
- artigo 19.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Outros casos de transmissão dos direitos de uso 
a terceiros: “n.º 1. A transmissão, para terceiros (…) dos direitos de uso privado da terra, 
sujeita ao regime de uso consuetudinário, implica a concordância expressa do Estado e das 
Comunidades Locais, revestirá a forma e seguirá o processo prescrito na presente lei para a 
concessão”. 
 

O direito à utilização da terra é transmitido de uma pessoa a 
outra através de uma simples declaração verbal, tendo 
normalmente como testemunhas membros de família e/ou dos 
comités da tabanca.   
 

Pretende-se saber qual o procedimento/título de transmissão costumeiro do uso privativo da 
terra.  
- artigo 18.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da transmissão dos direitos de uso privativo: “4. 
As transmissões (…) serão regidas pelos usos e práticas locais, independentemente de 
contrato e de registo e por simples notificação aos representantes das respectivas 
Comunidades”; e artigo 21 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da conversão dos direitos de uso: 
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“É facultado ao titular de direitos de uso consuetudinário convertê-los em direitos de uso 
privativo titulados por contrato administrativo de concessão e sujeitos ao respectivo regime, 
suportando apenas os encargos administrativos com o processo”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode explorar o 
terreno que lhe pertence, nomeadamente para cultivar ou para 
construir. 
 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre o conteúdo e limites do uso privativo da terra.  
- artigo 20.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da exploração das terras no regime do uso 
consuetudinário – “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso consuetudinário, utilizadas e 
geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á sempre uma gestão racional e 
equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades básicas das populações”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode opor-se e 
informar o dono do terreno se outra pessoa pretender ocupar 
o terreno que lhe pertence. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento costumeiro de defesa quando há uma ocupação 
abusiva de terreno objecto de uso privativo.  
- artigo 28.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Defesa dos direitos do utente privativo: “1. 
Sempre que nalgum terreno dominial sujeito a direitos de uso privativo estes forem 
perturbados por ocupação abusiva ou outro meio, pode o respectivo titular requerer à 
entidade concedente que intime o contraventor a desocupar o terreno ou a demolir as obras 
feitas, no prazo que for marcado, ou adopte outras previdências que, no caso, se revelem 
mais eficazes”. 
 

O povo de uma tabanca pode opor-se a que o direito de 
utilização da terra possa ser concedido a uma pessoa 
guineense que não vive nessa tabanca ou numa tabanca 
vizinha, desde que sejam invocadas razões que o justifiquem.   

Pretende-se saber se a comunidade se pode opor à transmissão do direito de uso privativo 
da terra.  
- artigo 33.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da consulta pública – “2. Durante o período de 
uma semana depois da afixação dos editais, o requerimento será difundido pela rádio 
nacional e local e nas duas línguas maternas dominantes na Comunidade Local onde se 
localizar a terra em questão. 3. No prazo de trinta dias a contar da afixação dos editais (…) 
poderão os interessados apresentar reclamação e oposição fundamentada”. 
 

O povo da tabanca pode ser ouvido quando um direito de 
utilização da terra é concedido a uma pessoa fora da tabanca. 
 
As pessoas mais idosas da morança são ouvidas quando um 
direito de utilização da terra é concedido a uma pessoa de 
fora da tabanca. 
 

Pretende-se saber se a comunidade é ouvida quando se trate transmissão do direito de uso 
privativo da terra a alguém de outra comunidade.  
- artigo 44.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Comunidades locais - “Compete às Comunidades 
Locais: b) Dar parecer nos casos de transmissão dos direitos de uso consuetudinário a 
terceiros não residentes, nem vizinhos da Comunidade e nos casos da sua conversão em 
concessão”. 
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4.4. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DI REITOS DE PROPRIEDADE 
INDIVIDUAL 

 
As casas de habitação são propriedade de quem as construiu. 
 
Nota: Enquanto casadas, as mulheres não são proprietárias 
de quaisquer bens (a não ser pequenos animais domésticos e 
camas). Depois de divorciadas (passando a idade de casar), e 
regressando a casa dos pais, podem construir e ser 
proprietárias da sua casa de habitação e demais bens. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário da casa de morada de família. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
- artigo 1305º CC “o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição 
e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das 
restrições por ela impostas”. 
- artigo 1316º CC “o direito de propriedade adquire-se por contrato, sucessão por morte, 
usucapião, ocupação, acessão e demais modos previstos na lei”. 
 

É possível ser dono de mais do que uma casa de habitação. 
 
 

Pretende-se saber se é admissível que alguém tenha mais do que uma casa de habitação. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este tipo de 
limites ao direito de propriedade. 
 

O proprietário das casas (ou celeiros) onde se guardam os 
cereais é proprietário da casa onde estes estão incorporados. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos armazéns ou celeiros. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

O dono dos edifícios utilizados para o culto religioso do povo 
que vive na tabanca é a família, sendo responsável por estes 
o chefe da família.  
 
O dono do edifício onde se guardam os objectos de culto do 
povo que vive na tabanca é o chefe da família. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos locais de culto. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

 

4.5. PROPRIEDADE DE MÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INDIVIDUAL 

 
Os rebanhos de gado têm um proprietário individual, devendo 
a sua utilização ser combinada com os responsáveis da 
morança. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos rebanhos de gado. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

O dono das crias que nascem nos rebanhos de gado é o dono Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem nos rebanhos de 
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do rebanho. 
 
 
 
 

gado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: – nº 3 “Consideram-se frutos 
das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que por 
qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os que têm direito aos frutos 
naturais até um momento determinado, ou a partir de certo momento, fazem seustodos 
osfrutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

Os animais domésticos, como porcos e galinhas, têm um 
proprietário individual. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos animais domésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

As crias que nascem dos animais domésticos, como porcos e 
galinhas, pertencem ao dono do animal doméstico respectivo. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem dos animais 
domésticos.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: nº 3 “Consideram-se frutos 
das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que por 
qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os que têm direito aos frutos 
naturais até um momento determinado, ou a partir de certo momento, fazem seustodos 
osfrutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

As camas são propriedade exclusiva de uma pessoa, 
enquanto as restantes peças de mobiliário são usadas por 
todos embora possam pertencer a um proprietário individual. 
 
Nota: As mulheres podem ser proprietárias da sua cama. 
 
Os objectos utilizados na feitura e no consumo da comida são 
propriedade da mulher. 
 
Nota: São propriedade da mulher. Mesmo havendo duas ou 
mais mulheres que casam com o mesmo homem, cada 
objecto tem o seu proprietário, embora sejam utilizáveis por 
todos em casa. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis de uso doméstico. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As roupas que são usadas por cada pessoa têm um 
proprietário individual. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das roupas. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

As bicicletas, os barcos e outros meios de transporte de Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis utilizados como meio 
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pessoas ou de coisas têm um proprietário individual. 
 

de transporte. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

Os rádios, os televisores e os telemóveis têm um proprietário 
individual. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis electrodomésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

 

4.6. PROPRIEDADE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, USUFRUTO, ENFITUESE, SERVIDÃO, POSSE,  USUCAPIÃO E 
OCUPAÇÃO 

 
Só é possível ter em seu poder e usar uma coisa sem ser o 
verdadeiro dono dela com o consentimento do dono. 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à posse e ao 
usufruto.  
- Direito do Estado em vigor: i) Lei n.º 5/98, de 28 de Abril – n.º 1 do artigo 12.º - Do 
conteúdo do direito de uso privativo: “Qualquer título de uso privativo em vigor, confere aos 
respectivos titulares o direito de utilização, de exploração e de fruição, em exclusivo, das 
terras dominiais a que respeitam, para os fins e com os limites consignados no respectivo 
contrato”; ii) artigos 1251.º a 1286.º CC – “posse é o poder que se manifesta quando alguém 
actua por forma correspondente ao exercício de propriedade ou de outro direito”; iii) artigo 
1439.º CC – usufruto – “usufruto é o direito de gozar temporária e plenamente uma coisa ou 
direito alheio, sem alterar a sua forma ou substância”; e iv) artigo 1446.º CC – uso, fruição e 
administração da coisa ou do direito – “o usufrutuário pode usar, fruir e administrar a coisa 
ou o direito como faria um bom pai de família, respeitando o seu destino económico”). 
 

Sendo a propriedade de outra pessoa, só é possível utilizar 
um terreno como verdadeiro dono, para construir casas e 
fazer plantações quando há consentimento do seu 
proprietário. 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar ao direito de 
superfície.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1524.º CC – direito de superfície – “o direito de 
superfície consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma 
obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações”; e ii) artigo 1530.º CC – preço 
– “n.º 1. No acto da constituição do direito de superfície, pode convencionar-se, a título de 
preço, que o superficiário pague uma única prestação ou pague certa prestação anual, 
perpétua ou temporária”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de um terreno 
que se estava a usar e que era propriedade de outra pessoa. 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à usucapião de 
coisa imóvel. 
- artigo 1287.º CC – “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, 
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Nota: Entre os balantas não se adquire por usucapião. mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a 
aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama 
usucapião”. 
- artigo 1294º CC: “Havendo título de aquisição e registo deste, a usucapião tem lugar: a) 
quando a posse, sendo de boa fé, tiver durado por dez anos, contados desde a data do 
registo; b) quando a posse, ainda que de má fé, houver durado quinze anos, contados da 
mesma data”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de uma coisa 
móvel (como um telemóvel) que se estava a usar e que era 
propriedade de outra pessoa. 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à usucapião de 
coisa móvel. 
- artigo 1299.º CC – coisas não sujeitas a registo - “A usucapião de coisas não sujeitas a 
registo dá-se quando a posse, de boa-fé e fundada em justo título, tiver durado três anos, ou 
quando, independentemente da boa fé e de título, tiver durado seis anos”. 
 

Os animais bravos que são caçados pertencem ao caçador. 
 
Os peixes que são pescados no mar, no rio ou numa lagoa 
pertencem ao pescador. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à ocupação.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1318.º CC – coisas susceptíveis de ocupação – “podem 
ser adquiridos por ocupação os animais e outras coisas móveis que nunca tiveram dono, ou 
foram abandonados, perdidos ou escondidos pelos seus proprietários, salvas as restrições 
dos artigos seguintes”; e ii) artigo 1319.º CC – caça e pesca – “a ocupação dos animais 
bravios que se encontram no seu estado de liberdade natural é regulada por legislação 
especial”. 
 

Os enxames de abelhas pertencem a quem colocou a colmeia 
no local. 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à ocupação. 
- artigo 1322.º CC – enxame de abelhas – “nº 1. O proprietário de enxame de abelhas tem o 
direito de o perseguir e capturar em prédio alheio, mas é responsável pelos danos que 
causar”, “nº 2. Se o dono da colmeia não perseguir o enxame logo que saiba terem as 
abelhas enxameado, ou se decorrerem dois dias sem que o exame tenha sido capturado, 
pode ocupá-lo o proprietário do prédio onde ele se encontre, ou consentir que outrem o 
ocupe”. 
 

O proprietário de um imóvel pode fazer o que entender com 
aquilo que lhe pertence, nomeadamente explorar, vender e 
doar, com excepção da casa de morada de família que não 
pode ser objecto de negócios.   
 
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de propriedade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o 
proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das 
coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela 
impostas”; e ii) artigo 1346.º CC – emissão de fumo, produção de ruídos e factos 
semelhantes – “O proprietário de um imóvel pode opor-se à emissão de fumo, fuligem, 
vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à produção de trepidações e a outros quaisquer 
factos semelhantes, provenientes de prédio vizinho, sempre que tais factos importem um 
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prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não resultem da utilização normal do prédio de 
que emanam”. 
 

É possível uma coisa pertencer a dois ou mais donos ao 
mesmo tempo. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à compropriedade. 
- artigo 1403.º CC – compropriedade – “1. Existe propriedade em comum, ou 
compropriedade, quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de 
propriedade sobre a mesma coisa”. 
 

Se uma coisa pertence a mais do que um dono ao mesmo 
tempo é possível exigir a sua divisão. 
 
Quando um terreno pertence a mais do que uma pessoa cada 
um dos donos só pode ficar com aquilo que lhe pertence após 
uma divisão equitativa. 
 
 

Pretende-se saber como é efectuada a divisão da compropriedade e a demarcação entre 
propriedades. 
- artigo 1412º CC – direito a exigir a divisão – “1. Nenhum dos comproprietários é obrigado a 
permanecer na indivisão, salvo se houver convencionado que a coisa se conserve indivisa. 
2. O prazo fixado para a indivisão da coisa não excederá cinco anos; mas é lícito renovar 
este prazo, uma ou mais vezes, por nova convenção”. 
- artigo 1413º CC – processo de divisão – “1. A divisão é feita amigavelmente ou nos termos 
da lei do processo. 2. A divisão amigável está sujeita à forma exigida para a alienação 
onerosa da coisa”. 
- artigo 1353.º CC – demarcação – “o proprietário pode obrigar os donos dos prédios 
confinantes a concorrerem para a demarcação das estremas entre o seu prédio e os deles”; 
- artigo 1356.º CC – direito de tapagem – “a todo o tempo o proprietário pode murar, valar, 
rodear de sebes o seu prédio, ou tapá-lo de qualquer modo”. 
 

Quem constrói uma casa pode abrir as portas e as janelas 
que quiser. 

Pretende-se saber se é admissível abrir portas e janelas livremente. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1360.º CC – abertura de janelas, portas, varandas e 
obras semelhantes – “1. O proprietário que no seu prédio levantar edifício ou outra 
construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem directamente sobre o prédio 
vizinho sem deixar entre este e cada uma das obras o intervalo de metro e meio”; e ii) artigo 
1361 CC – prédios isentos da restrição – “as restrições do artigo precedente não são 
aplicáveis a prédios separados entre si por estrada, caminho, rua, travessa ou outra 
passagem por terreno do domínio público”. 
 

Só é possível usar uma casa de habitação sem ser dono dela 
e sem pagar nada pela sua utilização quando se tem o 
consentimento do dono. 
 
 
 
 

Pretende-se averiguar se existe uma figura semelhante ao direito de uso e habitação. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1484.º CC – uso e habitação – “1. O direito de uso 
consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos, na 
medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família. 2. Quando este direito se 
refere a casas de morada, chama-se direito de habitação”; e ii) artigo 1487.º CC – âmbito da 
família – “na família do usuário ou do morador usuário compreendem-se apenas o cônjuge, 
não separado judicialmente de pessoas e bens, os filhos solteiros, outros parentes a quem 
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sejam devidos alimentos e as pessoas que, convivendo com o respectivo titular, se 
encontrem ao seu serviço ou ao serviço das pessoas designadas”. 
 

Não é possível a utilização de uma casa de habitação de que 
não se é dono por se estar a pagar uma quantia em dinheiro. 
 
Nota: Estas práticas não são comuns entre os balantas.  

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se 
arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 
 

Só é possível usar um terreno para cultivo sem ser dono dele 
e sem pagar nada pela sua utilização com o consentimento do 
seu proprietário. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento mas sem retribuição. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se 
arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 
 

Não é possível utilizar um terreno para cultivo de que não se é 
dono por se estar a pagar uma quantia em dinheiro. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
retribuição”; ii) artigo 1023 CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se arrendamento 
quando versa sobre coisa imóvel”; e iii)  Decreto nº 13-A/89, de 9 de Junho de 1989 – “Artigo 
1. 1. O presente decreto regula o arrendamento dos prédios urbanos sem prejuízo das 
disposições do Código Civil, quer gerais, quer próprias do contrato de locação, que o não 
contrariem”; e “Artigo 22. 1. A renda consistirá sempre em certa soma de dinheiro em moeda 
nacional”. 
 

Não é possível uma situação de uso de um terreno para 
cultivo, como se fosse o dono dele, tendo que pagar pela 
utilização uma quantidade fixa de géneros alimentares ou de 
dinheiro que pode aumentar caso a dívida não seja paga a 
tempo. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à enfiteuse.  
- Direito do Estado em vigor - Código Civil – da enfiteuse – artigos 1491.º a 1523.º: i) artigo 
1491.º CC – “1. Tem o nome de emprazamento, aforamento ou enfiteuse o 
desmembramento do direito de propriedade em dois domínios, denominados directo e útil”; 
ii) artigo 1492 CC – perpetuidade da enfiteuse – “1. A enfiteuse é da sua natureza perpétua, 
sem prejuízo do direito de remição, nos casos em que é admitido”; iii) artigo 1502.º CC – 
fixação do foro – “1. A espécie e quantidade do foro são as fixadas no respectivo título, 
devendo ser certas e determinadas”; e iv) artigo 1504.º CC – foros em géneros – “1. Os foros 
em géneros que não for pago no devido prazo pode ser exigido judicialmente em dinheiro, 
sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 1499 [artigo 1499 (direitos do senhorio) “O 
senhorio tem direito: a) a receber anualmente o foro, e a haver o triplo dos foros em dívida 
quando haja mora no cumprimento”. 

O dono de uma coisa móvel pode fazer tudo o que quiser do Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de propriedade de 
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bem que lhe pertence, nomeadamente usar vender e oferecer. 
 
 
 

bens móveis. 
- artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o proprietário goza de modo pleno 
e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro 
dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
desconhecido este deve ser entregue a um comité de 
tabanca.   
 
Nota: Na generalidade das tabancas inquiridas, quando é 
encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
desconhecido, deve a pessoa que o encontrou apresentar-se 
a um Comité, relatando a situação, sob pena de o facto ser 
considerado furto. O Comité encarrega-se de entregar o 
animal ao seu dono quando este for conhecido. Entre os 
balantas, sempre que desaparecer um animal ou outra coisa 
de valor significativo deve ser dado conhecimento da situação 
ao Comité. Nestas situações o dono do gado ou do animal 
doméstico que tenha desaparecido dirige-se ao Comité e aí 
pode obter informações sobre a sua propriedade. 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um animal 
não se sabendo quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar animal ou 
coisa móvel perdida (…); se não saber a quem pertence, deve anunciar o achado do modo 
mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades locais, ou avisar as 
autoridades, observando os usos da terra, sempre que os haja. 2. Anunciado o achado, o 
achador faz sua a coisa perdida, se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, 
a contar do anúncio ou aviso. 3. Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do 
prejuízo havido e das despesas realizadas, bem como de um prémio dependente do valor do 
achado no momento da entrega”. 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
conhecido o animal deve ser devolvido ao seu proprietário. 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um animal 
sabendo-se quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar animal ou 
coisa móvel perdida e souber a quem pertencer deve restituir o animal ou a coisa a seu 
dono, ou avisar este do achado. 2. Anunciado o achado, o achador faz sua a coisa perdida, 
se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. 3. 
Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do prejuízo havido e das despesas 
realizadas, bem como de um prémio dependente do valor do achado no momento da 
entrega”. 
 

As plantas e as coisas que são trazidas pelos rios pertencem 
a quem as encontrar.  
 
 

Pretende-se saber qual o regime em caso de avulsão. 
- artigo 1329.º CC – avulsão – “1. Se, por acção natural e violenta, a corrente arrancar 
quaisquer plantas ou levar qualquer objecto ou porção conhecida de terreno, e arrojar essas 
coisas sobre prédio alheio, o dono delas tem o direito de exigir que lhe sejam entregues, 
contando que o faça dentro de seis meses, se antes não foi notificado para fazer a remoção 
no prazo judicialmente assinado”.    
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As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes 
ou plantas daquele que semeou ou plantou pertencem ao 
dono do terreno onde foi feita a plantação, salvo se tiver 
havido consentimento do proprietário. 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas de boa-fé em 
terreno alheio. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1340.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas de 
boa fé em terreno alheio – “1. Se alguém, de boa fé, construir obra em terreno alheio, ou 
nele fizer sementeira ou plantação, e o valor que as obras, sementeiras ou plantações 
tiverem trazido à totalidade do prédio for maior do que o valor que tinha antes, o autor da 
incorporação adquire a propriedade dele, pagando o valor que o prédio tinha antes das 
obras, sementeiras ou plantações. 3. Se o valor acrescentado for menor, as obras, 
sementeiras ou plantações pertencem ao dono do terreno, com obrigação de indemnizar o 
autor delas do valor que tinham ao tempo da incorporação”; e ii) artigo 1341.º CC – obras, 
sementeiras ou plantações feitas de má fé em terreno alheio – “Se a obra, sementeira ou 
plantação for feita de má fé, tem o dono do terreno o direito de exigir que seja desfeita e que 
o terreno seja restituído ao seu primitivo estado à custa do autor dela, ou, se o preferir, o 
direito de ficar com a obra, sementeira ou plantação pelo valor que for fixado segundo as 
regras do enriquecimento sem causa” 
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes 
ou plantas que também não pertencem à pessoa que semeou 
ou plantou pertencem ao dono do terreno, quando isso foi 
feito sem o seu consentimento. 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais 
alheios em terreno alheio. 
- artigo 1342.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais alheios em 
terreno alheio – “1. Quando as obras, sementeiras ou plantações sejam feitas em terreno 
alheio com materiais, sementes ou plantas alheias, ao dono dos materiais, sementes ou 
plantas cabem os direitos conferidos no artigo 1340.º ao dono da incorporação, quer este 
esteja de boa, quer de má fé”. 
 

Quando as árvores ou os arbustos de um vizinho estiverem a 
crescer para dentro de um terreno que não lhe pertence avisa-
se o dono da situação e cortam-se as árvores ou os arbustos 
em questão. 
 
Nota: Entre os balantas, esta situação não tem impacto como 
nas sociedades de tipo ocidental. Há sempre consenso nestas 
situações até porque os balantas residem e convivem num 
ambiente familiar e estão ligadas por laços de sangue (clã). 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos. 
- artigo 1366.º CC – plantação de árvores e arbustos – “1. É lícita a plantação de árvores e 
arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é permitido 
arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre 
ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou extrajudicialmente, o não 
fizer dentro de três dias” 
 
 
 
 

Normalmente só é possível arrancar árvores ou arbustos que 
estejam situados na linha de divisão entre a propriedade de 
duas pessoas diferentes se existir consentimento da outra 
parte. 
Nota: Entre os balantas, esta situação não tem impacto como 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos situados em linha 
divisória. 
- artigo 1368.º CC – árvores ou arbustos situados na linha divisória – “as árvores ou arbustos 
nascidos na linha divisória de prédios pertencentes a donos diferentes presumem-se 
comuns; qualquer dos consortes tem a faculdade de os arrancar, mas o outro tem direito a 
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nas sociedades de tipo ocidental. Há sempre consenso nestas 
situações até porque os balantas residem e convivem num 
ambiente familiar e estão ligadas por laços de sangue (clã). 
 

haver metade do valor das árvores ou arbustos, ou metade da lenha ou madeira que 
produzirem, como mais lhes convier”. 

É possível obrigar o dono de um terreno a dar passagem ao 
dono de um outro terreno para ter acesso à água para uso 
doméstico ou para uso agrícola. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- artigo 1556.º CC – servidões de passagem para o aproveitamento de águas – “1. Quando 
para seus gastos domésticos os proprietários não tenham acesso às fontes, poços e 
reservatórios públicos destinados a esse uso, bem como às correntes de domínio público, 
podem ser constituídas servidões de passagem”. 
 

As situações de passagem através de terrenos encravados 
são resolvidas pelos anciãos da tabanca, sendo possível 
obrigar o proprietário de um terreno a dar passagem a uma 
manada de gado para esta ter acesso aos locais de pastagem 
e de água. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- Direito do Estado em vigor: i) Lei nº 5-A/92, de 17 de Setembro – artigo 19.º - Das 
servidões legais: “Os requerentes de autorizações e concessões de utilização das águas 
podem pedir que as servidões necessárias a evacuação ou passagem para canalização das 
águas ou para o afluir de um bebedouro ou construção de um reservatório, sejam incluídas 
nas autorizações e concessões. Esta inclusão pode ser efectuada desde que haja um acordo 
com o proprietário ou usufrutuário do terreno a utilizar e eventualmente poderá prever as 
indemnizações ou direitos que comporte essa utilização”; ii) artigo 1556.º CC – 
aproveitamento de águas para fins agrícolas – “1. O proprietário que não tiver nem puder 
obter, sem excessivo incómodo ou dispêndio, água suficiente para a irrigação do seu prédio, 
tem a faculdade de aproveitar as águas dos prédios vizinhos, que estejam sem utilização, 
pagando o seu justo valor”. 
- Lei nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 8.º - Das terras de pastagem: “2. Os proprietários, 
pastores ou guardas das manadas de gado têm direito de acesso livre aos pastos e água, 
em zonas reservadas para o efeito, não podendo esse acesso acarretar prejuízos para os 
residentes das Comunidades Locais, constituindo-se na obrigação de indemnizar os 
prejuízos efectivamente causado”. 
 

 

4.7. GESTÃO DAS FLORESTAS 

 
A floresta é comunitária se estiver perto das tabancas. 
 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Direito do Estado 
em vigor: Decreto-Lei n.º 4-A/91, de 29 de Outubro: 
- artigo 22 - florestas comunitárias – “1. Consideram-se florestas comunitárias as áreas do 
domínio florestal que venham a ser objecto de registo de harmonia com a Lei das Terras e 



 

 

300 

 

não tenham sido englobadas em perímetros submetidos ao regime de protecção ou de 
protecção. A gestão das florestas comunitárias será efectuada pelas tabancas titulares de 
direitos no devido respeito pelas disposições pertinentes do presente diploma e das normas 
regulamentares adoptadas para a sua execução”. 
- artigo 15.º – regime florestal de produção – “1. O regime florestal de produção visa 
assegurar que o ordenamento do património florestal, a sua organização e exploração no 
espaço e no tempo se submetem a regras técnicas de gestão, susceptíveis de optimizar o 
seu contributo em produtos e serviços em termos de perpetuidade de recursos e 
conservação dos sistemas ecológicos que integram tal património. 2. As florestas e restantes 
áreas de aptidão florestal existentes na Guiné-Bissau são classificadas no regime florestal de 
produção enquanto outro não for aplicado ou sejam excluídas do regime florestal”. 
 

A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto às 
casas de habitação é tomada por aquele que possa estar a 
ser afectado por essas árvores. 
 
 
 
A decisão sobre a transformação de uma floresta num campo 
de cultivo é tomada pelo conselho de anciãos se pertencer à 
comunidade ou ao Estado nas restantes situações.  
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Decreto-Lei nº 4-
A/91, de 29 de Outubro.  
– artigo 26.º (Abate de árvores) – “1. O abate total ou parcial de árvores ou de vegetação 
arbórea situadas em terrenos agrícolas, ou em terrenos delimitados circundando uma 
habitação, um edifício industrial, comercial ou administrativo pode ser efectuado com 
dispensa de autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça e sem pagamento de 
qualquer taxa, desde que o arvoredo abatido se destine à utilização do próprio. Quando se 
destina à utilização por terceiros terá o respectivo proprietário que requerer à Direcção Geral 
das Florestas e Caça autorização prévia de abate e proceder ao pagamento das taxas em 
vigor e efectuar a venda de acordo com as tabelas vigentes”. 
– o abate ilegal de árvores é punido em conformidade com onº 1 do artigo 54.º com “pena de 
prisão de 1 ano até 2 anos e sujeitos ao pagamento de uma multa cujo montante será pelo 
menos igual ao dobro do valor dos pagamentos que deveriam ser efectuados, cumulativa ou 
alternativamente, de acordo com a extensão dos danos ou prejuízos causados.” 
 

A decisão sobre a apanha de lenha para utilização doméstica 
é tomada pelo interessado. 
 
Nota: Cada um pode apanhar lenha. A apanha conjunta de 
lenha é apenas uma questão de solidariedade e de boa 
convivência. Nada impede que uma mulher sozinha apanhe 
lenha. Entre os balantas esta foi uma questão julgada 
irrelevante em termos de conflitos. É claro que a mulher mais 
velha orienta as outras, mas não resulta disso que a apanha 
dependa do que for decidido por ela. 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias. 
- Direito do Estado em vigor - Decreto-Lei nº 4-A/91, de 29 de Outubro: i) artigo 27.º - Direitos 
de uso e de abate: “alínea a) do nº1. O exercício do direito de uso e de colheita nos terrenos 
submetidos ao regime florestal de protecção, depende sempre da prévia autorização da 
Direcção Geral das Florestas e Caça, e poderá ser concedido a título gratuito para o auto-
consumo das tabancas (…) sendo limitado à apanha da lenha seca e exercido sob vigilância 
e controle do mesmo serviço”; e ii) artigo 28.º - Actividades florestais acessórias: “São livres 
as actividades florestais acessórias, isto é de colheita de plantas medicinais ou alimentares, 
de lenhas, de canas e de frutos bem como de apicultura no domínio florestal que não tenha 
sido objecto de classificação”. 
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FULAS 
 

4.  PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

4.1. REGIME DA PROPRIEDADE 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

A propriedade é normalmente individual, sendo alguns bens 
de propriedade colectiva ou de propriedade familiar.  
 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à convicção de que 
as pessoas individualmente são proprietárias da terra em que habitam. 
O regime jurídico da propriedade deve ser enquadrado no âmbito do artigo 12 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em conformidade com o qual: “1.Na 
República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de propriedade: a) a 
propriedade do Estado, património comum de todo o povo; b) a propriedade cooperativa que, 
organizada sob a base do livre consentimento, incide sobre a exploração agrícola, a 
produção de bens de consumo, o artesanato e outras actividades fixadas por lei; c) a 
propriedade privada, que incide sobre bens distintos dos do Estado. 2. São propriedade do 
Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as principais fontes de energia, a 
riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”. 
 

É possível ser dono de bens imóveis, de bens móveis e de 
bens imaterais. 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à propriedade de 
coisas imóveis e móveis e de coisas imateriais. 
- artigo 203 do Código Civil (CC): “as coisas são imóveis ou móveis (…). 
- artigo 204.º CC: “1. São coisas imóveis: a) Os prédios rústicos e urbanos; b) as águas; c) 
as árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao solo; d) os 
direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas anteriores; e) as partes integrantes 
dos prédios rústicos e urbanos. 2. Entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do 
solo e as construções nele existentes que não tenham autonomia económica, e por prédio 
urbano qualquer edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro. 
3. É parte integrante toda a coisa móvel ligada materialmente ao prédio com carácter de 
permanência”. 
- artigo 205.º CC – coisas móveis - “1. São móveis todas as coisas não compreendidas no 
artigo [204]”. 
- artigo 1303.º CC: propriedade intelectual – “nº 1. os direitos de autor e a propriedade 
industrial estão sujeitos a legislação especial.” 
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4.2. PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS (DOMÍNIO DO ESTADO)  

 
O Estado é o dono de todas as terras (chãos) que existem na 
Guiné-Bissau. 
 
 
Os terrenos onde está instalada a tabanca são propriedade do 
Estado. 
 
 
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo é do Estado ou se há a 
convicção de que é de outras pessoas ou entidades. – Direito do Estado: i) Artigo 12.º CRGB 
– “1. Na República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de propriedade: 
a) A propriedade do Estado, património comum de todo o povo. 2. São propriedade do 
Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as principais fontes de energia, a 
riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”; ii) Lei n.º 4/75, de 5 de Maio – “Base I – O solo, 
na totalidade do território nacional, quer seja urbano, rústico ou urbanizado, é integrado no 
domínio público do Estado, sendo insusceptível de redução a propriedade particular”; iii) Lei 
nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 2º (Da propriedade da terra) – “1. Na República da Guiné-
Bissau a terra é propriedade do Estado e património comum de todo o povo. 3. Os direitos 
constituídos sobre a terra e sobre os recursos naturais importam em igual protecção quer 
resultem do costume, quer da lei”. 
 

A propriedade dos terrenos de cultivo é familiar.  
 
Nota: Geralmente cada comunidade controla uma 
determinada zona de terrenos de cultivo e, por sua vez, cada 
família tem um terreno de cultivo que pode ser considerado 
como sua propriedade. 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo (terrenos de cultivo) é do 
Estado ou se há a convicção de que é de outras pessoas ou entidades. 
- artigo 20 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril: “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso 
consuetudinário, utilizadas e geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á 
sempre uma gestão racional e equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades 
básicas das populações. 2. Na medida do possível e por forma faseada e participada das 
populações residentes nas Comunidades, procurar-se-á compatibilizar e adequar as práticas 
tradicionais de utilização das terras com os planos de urbanização e de ordenamento do 
território. 3. As normas e práticas tradicionais de defesa face à utilização e exploração dos 
recursos naturais e destinadas a garantir o equilíbrio entre essas actividades e a sua 
conservação, devem ser aplicadas tanto às populações residentes, como as não residentes, 
salvo disposição legal em contrário”. 
 

Os caminhos que dão acesso à tabanca são propriedade 
colectiva da comunidade que habita a tabanca. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às vias 
públicas que dão acesso à tabanca. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 

O Estado é o dono de todos os caminhos que podem ser 
utilizados na Guiné-Bissau. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às vias 
públicas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
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O Estado é o dono das águas do mar. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do mar. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
- artigo 9 CRGB: “a República da Guiné-Bissau exerce a sua soberania: 1. Sobre todo o 
território nacional, que compreende: a) a superfície emersa compreendida nos limites das 
fronteiras nacionais; b) o mar interior e o mar territorial definidos por lei, assim como os 
respectivos leitos e subsolos; c) o espaço aéreo suprajacente aos espaços geográficos 
referidos nas alíneas anteriores”. 
 

Os rios são propriedade do Estado. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das águas dos rios. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O Estado é o dono dos lagos e das lagoas.  Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das águas dos lagos e lagoas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

As fontes de água potável pertencem a quem as mandou 
escavar.  
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre propriedade das fontes de água potáveis. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

Os poços de água potável pertencem a quem os mandou 
abrir.  
 
Nota: Existem poços comunitários feitos pela e para a 
comunidade e poços privados feitos por e para uma 
determinada família. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade dos poços de água potáveis. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

Os terrenos onde estão as florestas são propriedade do 
Estado. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo florestal. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O dono das florestas é o Estado. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das florestas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
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riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

A propriedade das pontes que atravessam os rios é de quem 
as construiu. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das pontes. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

 

4.3. USO PRIVATIVO DA TERRA AO ABRIGO DA LEI DA TERRA 

É possível transmitir o direito à utilização da terra a qualquer 
pessoa (da mesma tabanca, de tabancas vizinhas ou que não 
tem qualquer ligação à tabanca), devendo das autoridades 
tradicionais ser informadas dessa transmissão.   
 

Pretende-se saber se existe a convicção de que é possível transmitir o direito de uso da terra 
a outra pessoa da comunidade ou de outra comunidade.  
- artigo 18.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - da transmissão dos direitos de uso privativo: “1. 
A transmissão dos direitos de uso privado da terra, sujeita ao regime de uso consuetudinário, 
é gratuita para as pessoas singulares ou colectivas residentes dos limites territoriais da 
Comunidade Local onde se localiza a terra em questão. 2. Será também gratuita a 
transmissão efectivada a favor de pessoas residentes em comunidades vizinhas. 3. Os 
direitos de uso privativo da terra, sujeita ao regime do uso consuetudinário, são 
transmissíveis por sucessão hereditária” 
- artigo 19.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Outros casos de transmissão dos direitos de uso 
a terceiros: “1. A transmissão, para terceiros (…) dos direitos de uso privado da terra, sujeita 
ao regime de uso consuetudinário, implica a concordância expressa do Estado e das 
Comunidades Locais, revestirá a forma e seguirá o processo prescrito na presente lei para a 
concessão”. 
 

O direito à utilização da terra é transmitido de uma pessoa à 
outra por contrato(verbal ou escrito). 

Pretende-se saber se existe a convicção de que é possível transmitir o direito de uso da terra 
a outra pessoa de outra comunidade.  
- artigo 19.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Outros casos de transmissão dos direitos de uso 
a terceiros: “n.º 1. A transmissão, para terceiros (…) dos direitos de uso privado da terra, 
sujeita ao regime de uso consuetudinário, implica a concordância expressa do Estado e das 
Comunidades Locais, revestirá a forma e seguirá o processo prescrito na presente lei para a 
concessão”. 
Pretende-se saber qual o procedimento/título de transmissão costumeiro do uso privativo da 
terra.  
- artigo 18.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da transmissão dos direitos de uso privativo: “nº 
4. As transmissões (…) serão regidas pelos usos e práticas locais, independentemente de 
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contrato e de registo e por simples notificação aos representantes das respectivas 
Comunidades”; e artigo 21 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da conversão dos direitos de uso: 
“É facultado ao titular de direitos de uso consuetudinário convertê-los em direitos de uso 
privativo titulados por contrato administrativo de concessão e sujeitos ao respectivo regime, 
suportando apenas os encargos administrativos com o processo”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode utilizar o terreno 
que lhe pertence da forma que entender desde que não ponha 
em causa o direito dos outros.  
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre o conteúdo e limites do uso privativo da terra.  
- artigo 20.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da exploração das terras no regime do uso 
consuetudinário: “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso consuetudinário, utilizadas e 
geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á sempre uma gestão racional e 
equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades básicas das populações”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode queixar-se às 
autoridades tradicionais (chefe da tabanca, Régulo ou Imame) 
se outra pessoa pretender ocupar o terreno que lhe pertence. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento costumeiro de defesa quando há uma ocupação 
abusiva de terreno objecto de uso privativo.  
- artigo 28.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Defesa dos direitos do utente privativo: “1. 
Sempre que nalgum terreno dominial sujeito a direitos de uso privativo estes forem 
perturbados por ocupação abusiva ou outro meio, pode o respectivo titular requerer à 
entidade concedente que intime o contraventor a desocupar o terreno ou a demolir as obras 
feitas, no prazo que for marcado, ou adopte outras previdências que, no caso, se revelem 
mais eficazes”. 
 

O povo da tabanca pode opor-se à transmissão do direito de 
utilização da terra se entenderem que a utilização não trará 
um benefício para a comunidade. 

Pretende-se saber se a comunidade se pode opor à transmissão do direito de uso privativo 
da terra.  
- artigo 33.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da consulta pública: “2. Durante o período de 
uma semana depois da afixação dos editais, o requerimento será difundido pela rádio 
nacional e local e nas duas línguas maternas dominantes na Comunidade Local onde se 
localizar a terra em questão. 3. No prazo de trinta dias a contar da afixação dos editais (…) 
poderão os interessados apresentar reclamação e oposição fundamentada”. 
 

O povo da tabanca deve ser ouvido quando um direito de 
utilização da terra é concedido a uma pessoa fora da tabanca. 

Pretende-se saber se a comunidade é ouvida quando se trate transmissão do direito de uso 
privativo da terra a alguém de outra comunidade.  
- artigo 44.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Comunidades locais: “Compete às Comunidades 
Locais: b) Dar parecer nos casos de transmissão dos direitos de uso consuetudinário a 
terceiros não residentes, nem vizinhos da Comunidade e nos casos da sua conversão em 
concessão”. 
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4.4. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDIVIDUAL 

As mulheres podem ser proprietárias da casa da morada de 
família.  
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário da casa de morada de família. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade– o artigo 25 CRGB 
estabelece que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida 
política, económica, social e cultural”. 
 

As mulheres podem ser proprietárias de casa de habitação. Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de morada de família. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este tipo de 
limites ao direito de propriedade– o artigo 25 CRGB estabelece que “o homem e a mulher 
são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural” 

É possível ser dono de mais do que uma casa de habitação. 
 

Pretende-se saber se é admissível que alguém tenha mais do que uma casa de habitação. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este tipo de 
limites ao direito de propriedade. 
 

O dono das casas (ou celeiros) onde se guardam os cereais é 
a família ou o chefe da família (que, em algumas situações 
pode ser uma mulher).  
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos armazéns ou celeiros. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

O dono dos edifícios utilizados para o culto religioso do povo 
que vive na tabanca é toda a comunidade que vive na 
tabanca. 
 
 
O dono do edifício onde se guardam os objectos de culto do 
povo que vive na tabanca é a comunidade que habita a 
tabanca. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos locais de culto. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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4.5. PROPRIEDADE DE MÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CO NSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDIVIDUAL 

Os rebanhos de gado têm um proprietário individual. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos rebanhos de gado. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

O dono das crias que nascem nos rebanhos de gado é o dono 
do rebanho. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem nos rebanhos de 
gado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: – nº 3 “Consideram-se frutos 
das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que por 
qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os que têm direito aos frutos 
naturais até um momento determinado, ou a partir de certo momento, fazem seustodos 
osfrutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

Os animais domésticos, como porcos e galinhas, têm um 
proprietário individual. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos animais domésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade 
 

As crias que nascem dos animais domésticos, como porcos e 
galinhas, pertencem ao proprietário do animal doméstico. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem nos rebanhos de 
gado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: – nº 3 “Consideram-se frutos 
das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que por 
qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os que têm direito aos frutos 
naturais até um momento determinado, ou a partir de certo momento, fazem seustodos 
osfrutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

As camas, as arcas, os bancos e outras peças de mobiliário 
têm um proprietário individual. 
 
 
Os objectos utilizados na feitura e no consumo da comida têm 
um proprietário individual. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis de uso doméstico. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade 

As roupas que são usadas por cada pessoa têm um 
proprietário individual. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das roupas. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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As bicicletas, os barcos e outros meios de transporte de 
pessoas ou de coisas têm um proprietário individual. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis utilizados como meio 
de transporte. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

Os rádios, os televisores e os telemóveis têm um proprietário 
individual. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis electrodomésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

 

4.6. PROPRIEDADE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, USUFRUTO, ENFI TUESE, SERVIDÃO, POSSE, USUCAPIÃO E 
OCUPAÇÃO 

 
É possível ter em seu poder e usar uma coisa sem ser o 
verdadeiro dono dela. 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à posse e ao 
usufruto.  
- Direito do Estado em vigor: i) Lei n.º 5/98, de 28 de Abril – n.º 1 do artigo 12.º - Do 
conteúdo do direito de uso privativo: “Qualquer título de uso privativo em vigor, confere aos 
respectivos titulares o direito de utilização, de exploração e de fruição, em exclusivo, das 
terras dominiais a que respeitam, para os fins e com os limites consignados no respectivo 
contrato”; ii) artigos 1251.º a 1286.º CC – “posse é o poder que se manifesta quando alguém 
actua por forma correspondente ao exercício de propriedade ou de outro direito”; iii) artigo 
1439.º CC – usufruto – “usufruto é o direito de gozar temporária e plenamente uma coisa ou 
direito alheio, sem alterar a sua forma ou substância”; e iv) artigo 1446.º CC – uso, fruição e 
administração da coisa ou do direito – “o usufrutuário pode usar, fruir e administrar a coisa 
ou o direito como faria um bom pai de família, respeitando o seu destino económico”). 
 

É possível utilizar um terreno para construir casas e fazer 
plantações quando se é o seu proprietário.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar ao direito de 
superfície.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1524.º CC – direito de superfície – “o direito de 
superfície consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma 
obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações”; e ii) artigo 1530.º CC – preço 
– “n.º 1. No acto da constituição do direito de superfície, pode convencionar-se, a título de 
preço, que o superficiário pague uma única prestação ou pague certa prestação anual, 
perpétua ou temporária”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de um terreno Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à usucapião de 
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que se estava a usar e que era propriedade de outra pessoa. 
 
 
 

coisa imóvel. 
- artigo 1287.º CC – “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, 
mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a 
aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama 
usucapião”. 
- artigo 1294º CC: “Havendo título de aquisição e registo deste, a usucapião tem lugar: a) 
quando a posse, sendo de boa fé, tiver durado por dez anos, contados desde a data do 
registo; b) quando a posse, ainda que de má fé, houver durado quinze anos, contados da 
mesma data”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de uma coisa 
móvel (como um telemóvel) que se estava a usar e que era 
propriedade de outra pessoa. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à usucapião de 
coisa móvel. 
- artigo 1299.º CC – coisas não sujeitas a registo - “A usucapião de coisas não sujeitas a 
registo dá-se quando a posse, de boa-fé e fundada em justo título, tiver durado três anos, ou 
quando, independentemente da boa fé e de título, tiver durado seis anos”. 
 

Os animais bravos que são caçados pertencem ao caçador. 
 
Os peixes que são pescados no mar, no rio ou numa lagoa 
pertencem ao pescador. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à ocupação.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1318.º CC – coisas susceptíveis de ocupação – “podem 
ser adquiridos por ocupação os animais e outras coisas móveis que nunca tiveram dono, ou 
foram abandonados, perdidos ou escondidos pelos seus proprietários, salvas as restrições 
dos artigos seguintes”; e ii) artigo 1319.º CC – caça e pesca – “a ocupação dos animais 
bravios que se encontram no seu estado de liberdade natural é regulada por legislação 
especial”. 

O dono de um imóvel pode fazer tudo o que quiser com aquilo 
que lhe pertence desde que não prejudique os outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de propriedade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o 
proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das 
coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela 
impostas”; e ii) artigo 1346.º CC – emissão de fumo, produção de ruídos e factos 
semelhantes – “O proprietário de um imóvel pode opor-se à emissão de fumo, fuligem, 
vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à produção de trepidações e a outros quaisquer 
factos semelhantes, provenientes de prédio vizinho, sempre que tais factos importem um 
prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não resultem da utilização normal do prédio de 
que emanam”. 

É possível uma coisa pertencer a dois ou mais donos ao 
mesmo tempo. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à compropriedade. 
- artigo 1403.º CC – compropriedade – “1. Existe propriedade em comum, ou 
compropriedade, quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de 
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 propriedade sobre a mesma coisa”. 
 

Se uma coisa pertence a mais do que um dono ao mesmo 
tempo é possível exigir a sua divisão. 

Pretende-se saber como é efectuada a divisão da compropriedade e a demarcação entre 
propriedades. 
- artigo 1412º CC – direito a exigir a divisão – “1. Nenhum dos comproprietários é obrigado a 
permanecer na indivisão, salvo se houver convencionado que a coisa se conserve indivisa. 
2. O prazo fixado para a indivisão da coisa não excederá cinco anos; mas é lícito renovar 
este prazo, uma ou mais vezes, por nova convenção”. 
- artigo 1413º CC – processo de divisão – “1. A divisão é feita amigavelmente ou nos termos 
da lei do processo. 2. A divisão amigável está sujeita à forma exigida para a alienação 
onerosa da coisa”. 
- artigo 1353.º CC – demarcação – “o proprietário pode obrigar os donos dos prédios 
confinantes a concorrerem para a demarcação das estremas entre o seu prédio e os deles”; 
- artigo 1356.º CC – direito de tapagem – “a todo o tempo o proprietário pode murar, valar, 
rodear de sebes o seu prédio, ou tapá-lo de qualquer modo”. 
 

Quem constrói uma casa pode abrir as portas e as janelas 
que quiser. 

Pretende-se saber se é admissível abrir portas e janelas livremente. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1360.º CC – abertura de janelas, portas, varandas e 
obras semelhantes – “1. O proprietário que no seu prédio levantar edifício ou outra 
construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem directamente sobre o prédio 
vizinho sem deixar entre este e cada uma das obras o intervalo de metro e meio”; e ii) artigo 
1361 CC – prédios isentos da restrição – “as restrições do artigo precedente não são 
aplicáveis a prédios separados entre si por estrada, caminho, rua, travessa ou outra 
passagem por terreno do domínio público” 
 

É possível usar uma casa de habitação sem ser proprietário 
dela e sem pagar nada pela sua utilização, desde que se 
tenha o consentimento do dono.  
 
 
 
 

Pretende-se averiguar se existe uma figura semelhante ao direito de uso e habitação. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1484.º CC – uso e habitação – “1. O direito de uso 
consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos, na 
medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família. 2. Quando este direito se 
refere a casas de morada, chama-se direito de habitação”; e ii) artigo 1487.º CC – âmbito da 
família – “na família do usuário ou do morador usuário compreendem-se apenas o cônjuge, 
não separado judicialmente de pessoas e bens, os filhos solteiros, outros parentes a quem 
sejam devidos alimentos e as pessoas que, convivendo com o respectivo titular, se 
encontrem ao seu serviço ou ao serviço das pessoas designadas” 
 

É possível utilizar uma casa de habitação ou um terreno de 
cultivo de que não se é proprietário por se estar a pagar uma 
quantia em dinheiro ou produtos. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
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retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se 
arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 
 
 

É possível usar um terreno para cultivo sem ser dono dele e 
sem pagar nada pela sua utilização, desde haja 
consentimento do seu proprietário. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento mas sem retribuição. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se 
arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 
 

O dono de uma coisa móvel pode fazer tudo o que quiser do 
bem que lhe pertence desde que respeite o direito dos outros. 
 
 
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de propriedade de 
bens móveis. 
- artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o proprietário goza de modo pleno 
e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro 
dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
desconhecido o aparecimento é anunciado publicamente 
pelas autoridades tradicionais.  
 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um animal 
não se sabendo quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar animal ou 
coisa móvel perdida (…); se não saber a quem pertence, deve anunciar o achado do modo 
mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades locais, ou avisar as 
autoridades, observando os usos da terra, sempre que os haja. 2. Anunciado o achado, o 
achador faz sua a coisa perdida, se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, 
a contar do anúncio ou aviso. 3. Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do 
prejuízo havido e das despesas realizadas, bem como de um prémio dependente do valor do 
achado no momento da entrega”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
conhecido o animal deve ser restituído ao seu proprietário.  
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um animal 
sabendo-se quem é o seu dono. 
-artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar animal ou 
coisa móvel perdida e souber a quem pertencer deve restituir o animal ou a coisa a seu 
dono, ou avisar este do achado. 2. Anunciado o achado, o achador faz sua a coisa perdida, 
se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. 3. 
Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do prejuízo havido e das despesas 
realizadas, bem como de um prémio dependente do valor do achado no momento da 
entrega”. 
 

As plantas e as coisas que são trazidas pelos rios pertencem Pretende-se saber qual o regime em caso de avulsão. 
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a quem as achar. 
 
 

- artigo 1329.º CC – avulsão – “1. Se, por acção natural e violenta, a corrente arrancar 
quaisquer plantas ou levar qualquer objecto ou porção conhecida de terreno, e arrojar essas 
coisas sobre prédio alheio, o dono delas tem o direito de exigir que lhe sejam entregues, 
contando que o faça dentro de seis meses, se antes não foi notificado para fazer a remoção 
no prazo judicialmente assinado”.    
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes 
ou plantas daquele que semeou ou plantou pertencem ao 
dono das sementes ou plantas. 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas de boa-fé em 
terreno alheio. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1340.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas de 
boa fé em terreno alheio – “1. Se alguém, de boa fé, construir obra em terreno alheio, ou 
nele fizer sementeira ou plantação, e o valor que as obras, sementeiras ou plantações 
tiverem trazido à totalidade do prédio for maior do que o valor que tinha antes, o autor da 
incorporação adquire a propriedade dele, pagando o valor que o prédio tinha antes das 
obras, sementeiras ou plantações. 3. Se o valor acrescentado for menor, as obras, 
sementeiras ou plantações pertencem ao dono do terreno, com obrigação de indemnizar o 
autor delas do valor que tinham ao tempo da incorporação”; e ii) artigo 1341.º CC – obras, 
sementeiras ou plantações feitas de má fé em terreno alheio – “Se a obra, sementeira ou 
plantação for feita de má fé, tem o dono do terreno o direito de exigir que seja desfeita e que 
o terreno seja restituído ao seu primitivo estado à custa do autor dela, ou, se o preferir, o 
direito de ficar com a obra, sementeira ou plantação pelo valor que for fixado segundo as 
regras do enriquecimento sem causa”. 
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes 
ou plantas que também não pertencem à pessoa que semeou 
ou plantou pertencem ao dono do terreno. 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais 
alheios em terreno alheio. 
- artigo 1342.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais alheios em 
terreno alheio – “1. Quando as obras, sementeiras ou plantações sejam feitas em terreno 
alheio com materiais, sementes ou plantas alheias, ao dono dos materiais, sementes ou 
plantas cabem os direitos conferidos no artigo 1340.º ao dono da incorporação, quer este 
esteja de boa, quer de má fé”. 
 

Quando as árvores ou os arbustos de um vizinho estiverem a 
crescer para dentro de um terreno que não lhe pertence os 
ramos podem ser cortados e, se for árvore de fruto, os frutos 
podem ser colhidos. 
 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos. 
- artigo 1366.º CC – plantação de árvores e arbustos – “1. É lícita a plantação de árvores e 
arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é permitido 
arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre 
ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou extrajudicialmente, o não 
fizer dentro de três dias”. 
 

É possível arrancar árvores ou arbustos que estejam situados Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos situados em linha 
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na linha de divisão entre a propriedade de duas pessoas 
diferentes. 
 

divisória. 
- artigo 1368.º CC – árvores ou arbustos situados na linha divisória – “as árvores ou arbustos 
nascidos na linha divisória de prédios pertencentes a donos diferentes presumem-se 
comuns; qualquer dos consortes tem a faculdade de os arrancar, mas o outro tem direito a 
haver metade do valor das árvores ou arbustos, ou metade da lenha ou madeira que 
produzirem, como mais lhes convier”. 
 

É possível obrigar o proprietário de um terreno a dar 
passagem ao dono de um outro terreno para ter acesso a 
água para uso doméstico ou para uso agrícola. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- artigo 1556.º CC – servidões de passagem para o aproveitamento de águas – “1. Quando 
para seus gastos domésticos os proprietários não tenham acesso às fontes, poços e 
reservatórios públicos destinados a esse uso, bem como às correntes de domínio público, 
podem ser constituídas servidões de passagem”. 
- Direito do Estado em vigor: i) Lei nº 5-A/92, de 17 de Setembro – artigo 19.º - Das 
servidões legais: “Os requerentes de autorizações e concessões de utilização das águas 
podem pedir que as servidões necessárias a evacuação ou passagem para canalização das 
águas ou para o afluir de um bebedouro ou construção de um reservatório, sejam incluídas 
nas autorizações e concessões. Esta inclusão pode ser efectuada desde que haja um acordo 
com o proprietário ou usufrutuário do terreno a utilizar e eventualmente poderá prever as 
indemnizações ou direitos que comporte essa utilização”; ii) artigo 1556.º CC – 
aproveitamento de águas para fins agrícolas – “1. O proprietário que não tiver nem puder 
obter, sem excessivo incómodo ou dispêndio, água suficiente para a irrigação do seu prédio, 
tem a faculdade de aproveitar as águas dos prédios vizinhos, que estejam sem utilização, 
pagando o seu justo valor”. 
 

É possível obrigar o dono de um terreno a dar passagem a 
uma manada de gado para esta ter acesso aos locais de 
pastagem e água. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- Lei nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 8.º - Das terras de pastagem: “2. Os proprietários, 
pastores ou guardas das manadas de gado têm direito de acesso livre aos pastos e água, 
em zonas reservadas para o efeito, não podendo esse acesso acarretar prejuízos para os 
residentes das Comunidades Locais, constituindo-se na obrigação de indemnizar os 
prejuízos efectivamente causado”. 
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4.7. GESTÃO DAS FLORESTAS 

A floresta é comunitária se estiver perto das tabancas e não 
for desbravada.  
 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Direito do Estado 
em vigor: Decreto-Lei n.º 4-A/91, de 29 de Outubro: 
- artigo 22 - florestas comunitárias – “1. Consideram-se florestas comunitárias as áreas do 
domínio florestal que venham a ser objecto de registo de harmonia com a Lei das Terras e 
não tenham sido englobadas em perímetros submetidos ao regime de protecção ou de 
protecção. A gestão das florestas comunitárias será efectuada pelas tabancas titulares de 
direitos no devido respeito pelas disposições pertinentes do presente diploma e das normas 
regulamentares adoptadas para a sua execução”. 
- artigo 15.º – regime florestal de produção – “1. O regime florestal de produção visa 
assegurar que o ordenamento do património florestal, a sua organização e exploração no 
espaço e no tempo se submetem a regras técnicas de gestão, susceptíveis de optimizar o 
seu contributo em produtos e serviços em termos de perpetuidade de recursos e 
conservação dos sistemas ecológicos que integram tal património. 2. As florestas e restantes 
áreas de aptidão florestal existentes na Guiné-Bissau são classificadas no regime florestal de 
produção enquanto outro não for aplicado ou sejam excluídas do regime florestal”. 
 

A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto às 
casas de habitação é tomada individualmente por cada um 
dos donos dessas casas.  
 
 
A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto 
aos campos de cultivo é tomada pelo interessado, após 
consulta às autoridades tradicionais e aos serviços florestais 
locais.  
 
 
A decisão de transformar uma floresta num campo de cultivo é 
tomada pelo interessado, após consulta às autoridades 
tradicionais e aos serviços florestais locais.    
 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Decreto-Lei nº 4-
A/91, de 29 de Outubro.  
– artigo 26.º (Abate de árvores) – “1. O abate total ou parcial de árvores ou de vegetação 
arbórea situadas em terrenos agrícolas, ou em terrenos delimitados circundando uma 
habitação, um edifício industrial, comercial ou administrativo pode ser efectuado com 
dispensa de autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça e sem pagamento de 
qualquer taxa, desde que o arvoredo abatido se destine à utilização do próprio. Quando se 
destina à utilização por terceiros terá o respectivo proprietário que requerer à Direcção Geral 
das Florestas e Caça autorização prévia de abate e proceder ao pagamento das taxas em 
vigor e efectuar a venda de acordo com as tabelas vigentes”. 
– o abate ilegal de árvores é punido em conformidade com o nº 1 do artigo 54.º com “pena 
de prisão de 1 ano até 2 anos e sujeitos ao pagamento de uma multa cujo montante será 
pelo menos igual ao dobro do valor dos pagamentos que deveriam ser efectuados, 
cumulativa ou alternativamente, de acordo com a extensão dos danos ou prejuízos 
causados”. 
 

A apanha de lenha para utilização doméstica é livre. Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias. 
- Direito do Estado em vigor - Decreto-Lei nº 4-A/91, de 29 de Outubro: i) artigo 27.º - Direitos 
de uso e de abate: “alínea a) do nº1. O exercício do direito de uso e de colheita nos terrenos 
submetidos ao regime florestal de protecção, depende sempre da prévia autorização da 
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Direcção Geral das Florestas e Caça, e poderá ser concedido a título gratuito para o auto-
consumo das tabancas (…) sendo limitado à apanha da lenha seca e exercido sob vigilância 
e controle do mesmo serviço”; e ii) artigo 28.º - Actividades florestais acessórias: “São livres 
as actividades florestais acessórias, isto é de colheita de plantas medicinais ou alimentares, 
de lenhas, de canas e de frutos bem como de apicultura no domínio florestal que não tenha 
sido objecto de classificação”. 
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MANCANHAS 
 
4. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

4.1. REGIME DA PROPRIEDADE 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Em regra a propriedade é considerada individual, sendo reservadas 
parcelas de terra na tabanca para o Régulo(denominadas “B’dig”). 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à convicção de 
que as pessoas individualmente são proprietárias da terra em que habitam. 
O regime jurídico da propriedade deve ser enquadrado no âmbito do artigo 12 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em conformidade com o qual: 
“1.Na República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de 
propriedade: a) a propriedade do Estado, património comum de todo o povo; b) a 
propriedade cooperativa que, organizada sob a base do livre consentimento, incide 
sobre a exploração agrícola, a produção de bens de consumo, o artesanato e outras 
actividades fixadas por lei; c) a propriedade privada, que incide sobre bens distintos 
dos do Estado. 2. São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas 
minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
O artigo 2 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril, que regulamenta o regime jurídico do uso 
privativo da terra, integrada no domínio público do Estado, estabelece em 
conformidade com a norma constitucional que: “1. Na República da Guiné-Bissau a 
terra é propriedade do Estado e património comum de todo o povo. 2. A terra como 
suporte físico fundamental da comunidade é valor eminentemente nacional, qualquer 
que seja a forma da sua utilização e exploração. 3. Os direitos constituídos sobre a 
terra e sobre os recursos naturais importam em igual protecção quer resultem do 
costume, quer da lei. 4. As benfeitorias realizadas sobre a terra podem ser de 
propriedade pública ou privada”. 
- alínea b) do Artigo 3º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - “uso consuetudinário: utilização 
da terra de acordo com as regras, costumes e práticas tradicionais e constantes de 
uma determinada Comunidade Local, que definem poderes e deveres recíprocos e 
disciplinam a sua gestão”. 

É possível ser dono de bens imóveis, de bens móveis e de bens 
imaterais. 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à propriedade 
de coisas imóveis e móveis e de coisas imateriais. 
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- artigo 203 do Código Civil (CC): “as coisas são imóveis ou móveis (…). 
- artigo 204.º CC: “1. São coisas imóveis: a) Os prédios rústicos e urbanos; b) as 
águas; c) as árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao 
solo; d) os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas anteriores; e) as 
partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos. 2. Entende-se por prédio rústico 
uma parte delimitada do solo e as construções nele existentes que não tenham 
autonomia económica, e por prédio urbano qualquer edifício incorporado no solo, com 
os terrenos que lhe sirvam de logradouro. 3. É parte integrante toda a coisa móvel 
ligada materialmente ao prédio com carácter de permanência”. 
- artigo 205.º CC – coisas móveis - “1. São móveis todas as coisas não compreendidas 
no artigo [204]”. 
- artigo 1303.º CC: propriedade intelectual – “nº 1. os direitos de autor e a propriedade 
industrial estão sujeitos a legislação especial”. 

 

4.2. PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS (DOMÍNIO DO ESTADO)  

O Estado é o dono de todas as terras (chãos) que existem na Guiné-
Bissau. 
 
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo é do Estado ou se 
há a convicção de que é de outras pessoas ou entidades. – Direito do Estado: i) Artigo 
12.º CRGB – “1. Na República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas 
de propriedade: a) A propriedade do Estado, património comum de todo o povo. 2. 
São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as 
principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”; ii) Lei n.º 
4/75, de 5 de Maio – “Base I – O solo, na totalidade do território nacional, quer seja 
urbano, rústico ou urbanizado, é integrado no domínio público do Estado, sendo 
insusceptível de redução a propriedade particular”; iii) Lei nº 5/98, de 28 de Abril – 
artigo 2º (Da propriedade da terra) – “1. Na República da Guiné-Bissau a terra é 
propriedade do Estado e património comum de todo o povo. 3. Os direitos constituídos 
sobre a terra e sobre os recursos naturais importam em igual protecção quer resultem 
do costume, quer da lei”. 
 

O Estado é o dono de todos os caminhos que podem ser utilizados 
na Guiné-Bissau, embora os que estão em redor da tabanca sejam 
controlados pela comunidade. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às 
vias públicase às que dão acesso à tabanca. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 

O Estado é o dono das águas do mar, embora as que estão em 
redor da tabanca sejam controladas pela comunidade. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do mar. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
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riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
- artigo 9 CRGB: “a República da Guiné-Bissau exerce a sua soberania: 1. Sobre todo 
o território nacional, que compreende: a) a superfície emersa compreendida nos 
limites das fronteiras nacionais; b) o mar interior e o mar territorial definidos por lei, 
assim como os respectivos leitos e subsolos; c) o espaço aéreo suprajacente aos 
espaços geográficos referidos nas alíneas anteriores”. 
 

O Estado é o dono dos rios, embora as que estão em redor da 
tabanca sejam controladas pela comunidade. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das águas dos rios. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

O Estado é o dono dos lagos e das lagoas, embora as que estejam 
em redor da tabanca sejam controladas pela comunidade. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das águas dos lagos e 
lagoas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

As fontes de água potável e os poços de água potável pertencem à 
comunidade. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre propriedade das fontes e poços de água 
potáveis. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

O dono das florestas é o Estado, sendo geridas pela comunidade as 
que estão no chãomancanha, com destaque para as florestas 
sagradas. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das florestas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

O dono das pontes que atravessam os rios é o Estado, sendo 
controladas pela comunidade as que estão no chãomancanha.  

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das pontes. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
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4.3. USO PRIVATIVO DA TERRA AO ABRIGO DA LEI DA TERRA  

É possível transmitir o direito à utilização da terra a qualquer pessoa 
(da mesma tabanca, de tabancas vizinhas ou que não tenha 
qualquer ligação à tabanca). 
 
 

Pretende-se saber se existe a convicção de que é possível transmitir o direito de uso 
da terra a outra pessoa da comunidade ou de outra comunidade.  
- artigo 18.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - da transmissão dos direitos de uso 
privativo: “1. A transmissão dos direitos de uso privado da terra, sujeita ao regime de 
uso consuetudinário, é gratuita para as pessoas singulares ou colectivas residentes 
dos limites territoriais da Comunidade Local onde se localiza a terra em questão. 2. 
Será também gratuita a transmissão efectivada a favor de pessoas residentes em 
comunidades vizinhas. 3. Os direitos de uso privativo da terra, sujeita ao regime do 
uso consuetudinário, são transmissíveis por sucessão hereditária”. 
- artigo 19.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Outros casos de transmissão dos direitos 
de uso a terceiros: “n.º 1. A transmissão, para terceiros (…) dos direitos de uso privado 
da terra, sujeita ao regime de uso consuetudinário, implica a concordância expressa 
do Estado e das Comunidades Locais, revestirá a forma e seguirá o processo prescrito 
na presente lei para a concessão”. 
 

O direito à utilização da terra é transmitido de uma pessoa a outra 

através de uma simples declaração verbal, com prévia comunicação 

ao Régulo.  

 

Pretende-se saber qual o procedimento/título de transmissão costumeiro do uso 
privativo da terra.  
- artigo 18.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da transmissão dos direitos de uso 
privativo: “4. As transmissões (…) serão regidas pelos usos e práticas locais, 
independentemente de contrato e de registo e por simples notificação aos 
representantes das respectivas Comunidades”; e artigo 21 da Lei nº 5/98, de 28 de 
Abril - Da conversão dos direitos de uso: “É facultado ao titular de direitos de uso 
consuetudinário convertê-los em direitos de uso privativo titulados por contrato 
administrativo de concessão e sujeitos ao respectivo regime, suportando apenas os 
encargos administrativos com o processo”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode explorar o terreno que 

lhe pertence, nomeadamente cultivar ou construir.  

 

Pretende-se saber qual a convicção sobre o conteúdo e limites do uso privativo da 
terra.  
- artigo 20.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da exploração das terras no regime do uso 
consuetudinário – “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso consuetudinário, utilizadas 
e geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á sempre uma gestão 
racional e equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades básicas das 
populações”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode, se outra pessoa 
pretender ocupar o terreno que lhe pertence, pedir-lhe para sair e, 

Pretende-se saber qual o procedimento costumeiro de defesa quando há uma 
ocupação abusiva de terreno objecto de uso privativo.  
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em caso de recusa, recorrer ao chefe da tabanca ou ao Régulo. 
 

- artigo 28.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Defesa dos direitos do utente privativo: “1. 
Sempre que nalgum terreno dominial sujeito a direitos de uso privativo estes forem 
perturbados por ocupação abusiva ou outro meio, pode o respectivo titular requerer à 
entidade concedente que intime o contraventor a desocupar o terreno ou a demolir as 
obras feitas, no prazo que for marcado, ou adopte outras previdências que, no caso, 
se revelem mais eficazes”. 
 

O povo de uma tabanca não pode opor-se a que o direito de 
utilização da terra possa ser concedido a uma pessoa guineense 
que não viva nessa tabanca ou numa tabanca vizinha.  
 

Pretende-se saber se a comunidade se pode opor à transmissão do direito de uso 
privativo da terra.  
- artigo 33.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da consulta pública – “2. Durante o período 
de uma semana depois da afixação dos editais, o requerimento será difundido pela 
rádio nacional e local e nas duas línguas maternas dominantes na Comunidade Local 
onde se localizar a terra em questão. 3. No prazo de trinta dias a contar da afixação 
dos editais (…) poderão os interessados apresentar reclamação e oposição 
fundamentada”. 
 

 

4.4. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDIVIDUAL 

É possível ser dono de mais do que uma casa de habitação. 
 

Pretende-se saber se é admissível que alguém tenha mais do que uma casa de 
habitação. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este 
tipo de limites ao direito de propriedade. 
 

Normalmente, o dono das casas (ou celeiros) onde se guardam os 
cereais é o homem, estando a gestão a cargo da mulher.  
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos armazéns ou celeiros. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

A pessoa que está incumbida de tomar conta do local de culto da 

geração gere oslugares ou dos sítios utilizados para o culto religioso, 

e onde se guardam os objectos de culto do povo que vive na 

tabanca, não sendo proprietária desse lugar. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos locais de culto. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

 



 

 

321 

 

4.5. PROPRIEDADE DE MÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDIVIDUAL 

Os rebanhos e as crias que nascem nos rebanhos de gado 

pertencem ao homem ou à mulher quem pertence o dono do 

rebanho. 

 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem nos 
rebanhos de gado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: – nº 3 “Consideram-se 
frutos das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das 
cabeças que por qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os 
que têm direito aos frutos naturais até um momento determinado, ou a partir de certo 
momento, fazem seustodos osfrutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

O dono de animais domésticos, como porcos e galinhas e das 
respectivas crias, tanto pode ser o homem como a mulher.  
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos animais domésticos e das 
suas crias. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade 
Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem dos animais 
domésticos.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: nº 3 “Consideram-se 
frutos das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das 
cabeças que por qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os 
que têm direito aos frutos naturais até um momento determinado, ou a partir de certo 
momento, fazem seustodos osfrutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

As camas, as arcas, os bancos e outras peças de mobiliário 
pertencem ao casal.  
 
O dono dos objectos utilizados na feitura e no consumo da comida é 
o casal. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis de uso 
doméstico. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

As roupas que são usadas por cada pessoa têm um proprietário 
individual. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das roupas. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

As bicicletas, os barcos e outros meios de transporte de pessoas ou 
de coisas têm um proprietário individual. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis utilizados como 
meio de transporte. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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Os rádios, os televisores e os telemóveis têm um proprietário 
individual. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis 
electrodomésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

 

4.6. PROPRIEDADE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, USUFRUTO, ENFITUESE, SERVIDÃO, POSSE, USUCAPIÃO E 

OCUPAÇÃO 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de um terreno que se 
estava a usar e que era propriedade de outra pessoa.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à 
usucapião de coisa imóvel. 
- artigo 1287.º CC – “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de 
gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em 
contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que 
se chama usucapião”. 
- artigo 1294º CC: “Havendo título de aquisição e registo deste, a usucapião tem lugar: 
a) quando a posse, sendo de boa fé, tiver durado por dez anos, contados desde a data 
do registo; b) quando a posse, ainda que de má fé, houver durado quinze anos, 
contados da mesma data”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de uma coisa móvel 
(como um telemóvel) que se estava a usar e que era propriedade de 
outra pessoa. 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à 
usucapião de coisa móvel. 
- artigo 1299.º CC – coisas não sujeitas a registo - “A usucapião de coisas não sujeitas 
a registo dá-se quando a posse, de boa-fé e fundada em justo título, tiver durado três 
anos, ou quando, independentemente da boa fé e de título, tiver durado seis anos”. 
 

Os animais bravos que são caçados pertencem ao caçador. 
 
Os peixes que são pescados no mar, no rio ou numa lagoa 
pertencem ao pescador. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à 
ocupação.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1318.º CC – coisas susceptíveis de ocupação – 
“podem ser adquiridos por ocupação os animais e outras coisas móveis que nunca 
tiveram dono, ou foram abandonados, perdidos ou escondidos pelos seus 
proprietários, salvas as restrições dos artigos seguintes”; e ii) artigo 1319.º CC – caça 
e pesca – “a ocupação dos animais bravios que se encontram no seu estado de 
liberdade natural é regulada por legislação especial”. 
 

O enxame de abelhas pertence a quem preparou a colmeia, a não Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à 
ocupação. 
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ser que este se mova e seja encontrado por outrem no seu terreno. 

 
 

- artigo 1322.º CC – enxame de abelhas – “nº 1. O proprietário de enxame de abelhas 
tem o direito de o perseguir e capturar em prédio alheio, mas é responsável pelos 
danos que causar”, “nº 2. Se o dono da colmeia não perseguir o enxame logo que 
saiba terem as abelhas enxameado, ou se decorrerem dois dias sem que o exame 
tenha sido capturado, pode ocupá-lo o proprietário do prédio onde ele se encontre, ou 
consentir que outrem o ocupe”. 
 

O proprietário de um imóvel pode fazer o que bem entender com 

aquilo que lhe pertence, nomeadamente cultivar, construir casas e 

doar. 

 
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de 
propriedade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – 
“o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e 
disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância 
das restrições por ela impostas”; e ii) artigo 1346.º CC – emissão de fumo, produção 
de ruídos e factos semelhantes – “O proprietário de um imóvel pode opor-se à 
emissão de fumo, fuligem, vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à produção de 
trepidações e a outros quaisquer factos semelhantes, provenientes de prédio vizinho, 
sempre que tais factos importem um prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não 
resultem da utilização normal do prédio de que emanam”. 
 

É possível, em certas situações, uma coisa pertencer a dois ou mais 

donos ao mesmo tempo.  

 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à compropriedade. 
- artigo 1403.º CC – compropriedade – “1. Existe propriedade em comum, ou 
compropriedade, quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do 
direito de propriedade sobre a mesma coisa”. 
 

Quando um terreno pertence a mais do que uma pessoa cada um 
dos donos só pode dividir e ficar com aquilo que lhe pertence. 
 
Se uma coisa pertence a mais do que um dono ao mesmo tempo é 
possível exigir a sua divisão. 
 

Pretende-se saber como é efectuada a divisão da compropriedade e a demarcação 
entre propriedades. 
- artigo 1412º CC – direito a exigir a divisão – “1. Nenhum dos comproprietários é 
obrigado a permanecer na indivisão, salvo se houver convencionado que a coisa se 
conserve indivisa. 2. O prazo fixado para a indivisão da coisa não excederá cinco 
anos; mas é lícito renovar este prazo, uma ou mais vezes, por nova convenção” 
- artigo 1413º CC – processo de divisão – “1. A divisão é feita amigavelmente ou nos 
termos da lei do processo. 2. A divisão amigável está sujeita à forma exigida para a 
alienação onerosa da coisa” 
- artigo 1353.º CC – demarcação – “o proprietário pode obrigar os donos dos prédios 
confinantes a concorrerem para a demarcação das estremas entre o seu prédio e os 
deles”; 
- artigo 1356.º CC – direito de tapagem – “a todo o tempo o proprietário pode murar, 
valar, rodear de sebes o seu prédio, ou tapá-lo de qualquer modo”. 
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Quem constrói uma casa pode abrir as portas e as janelas que 
quiser. 

Pretende-se saber se é admissível abrir portas e janelas livremente. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1360.º CC – abertura de janelas, portas, 
varandas e obras semelhantes – “1. O proprietário que no seu prédio levantar edifício 
ou outra construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem directamente 
sobre o prédio vizinho sem deixar entre este e cada uma das obras o intervalo de 
metro e meio”; e ii) artigo 1361 CC – prédios isentos da restrição – “as restrições do 
artigo precedente não são aplicáveis a prédios separados entre si por estrada, 
caminho, rua, travessa ou outra passagem por terreno do domínio público”. 
 

É possível usar uma casa de habitação sem ser dono dela e sem 
pagar nada pela sua utilização, desde que se tenha o consentimento 
do dono. 
 

Pretende-se averiguar se existe uma figura semelhante ao direito de uso e habitação. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1484.º CC – uso e habitação – “1. O direito de 
uso consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos 
frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família. 2. Quando 
este direito se refere a casas de morada, chama-se direito de habitação”; e ii) artigo 
1487.º CC – âmbito da família – “na família do usuário ou do morador usuário 
compreendem-se apenas o cônjuge, não separado judicialmente de pessoas e bens, 
os filhos solteiros, outros parentes a quem sejam devidos alimentos e as pessoas que, 
convivendo com o respectivo titular, se encontrem ao seu serviço ou ao serviço das 
pessoas designadas”. 
 

É possível utilizar uma casa de habitação de que não se é dono por 
se estar a pagar uma quantia em dinheiro. 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo 
qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa 
mediante retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-
se arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 

É possível usar um terreno para cultivo sem ser dono dele e sem 

pagar nada pela sua utilização, desde que se tenha o consentimento 

do proprietário.  

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento mas sem 
retribuição. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo 
qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa 
mediante retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-
se arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 
 

Não é possível uma situação de uso de um terreno para cultivo, 

como se se fosse o proprietário dele, tendo que pagar pela utilização 

uma quantidade fixa de géneros alimentares ou de dinheiro que 

pode aumentar caso a dívida não seja paga a tempo. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à enfiteuse.  
- Direito do Estado em vigor - Código Civil – da enfiteuse – artigos 1491.º a 1523.º: i) 
artigo 1491.º CC – “1. Tem o nome de emprazamento, aforamento ou enfiteuse o 
desmembramento do direito de propriedade em dois domínios, denominados directo e 
útil”; ii) artigo 1492 CC – perpetuidade da enfiteuse – “1. A enfiteuse é da sua natureza 
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 perpétua, sem prejuízo do direito de remição, nos casos em que é admitido”; iii) artigo 
1502.º CC – fixação do foro – “1. A espécie e quantidade do foro são as fixadas no 
respectivo título, devendo ser certas e determinadas”; e iv) artigo 1504.º CC – foros 
em géneros – “1. Os foros em géneros que não for pago no devido prazo pode ser 
exigido judicialmente em dinheiro, sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 
1499 [artigo 1499 (direitos do senhorio) “O senhorio tem direito: a) a receber 
anualmente o foro, e a haver o triplo dos foros em dívida quando haja mora no 
cumprimento”. 
 

O proprietário de uma coisa móvel pode fazer o que bem entender 
do bem que lhe pertence desde que respeite o direito dos outros.  
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de 
propriedade de bens móveis. 
- artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o proprietário goza de modo 
pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe 
pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela 
impostas”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
desconhecido não se toma nenhuma atitude se o animal for 
encontrado sem corda, enquanto se for encontrado com corda é 
amarrado até que o dono apareça ou é entregue ao Régulo. 
 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um 
animal não se sabendo quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar 
animal ou coisa móvel perdida (…); se não saber a quem pertence, deve anunciar o 
achado do modo mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades 
locais, ou avisar as autoridades, observando os usos da terra, sempre que os haja. 2. 
Anunciado o achado, o achador faz sua a coisa perdida, se não for reclamada pelo 
dono dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. 3. Restituída a coisa, o 
achador tem direito à indemnização do prejuízo havido e das despesas realizadas, 
bem como de um prémio dependente do valor do achado no momento da entrega”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
conhecido o animal deve ser entregue ao seu proprietário. 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um 
animal sabendo-se quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar 
animal ou coisa móvel perdida e souber a quem pertencer deve restituir o animal ou a 
coisa a seu dono, ou avisar este do achado. 2. Anunciado o achado, o achador faz sua 
a coisa perdida, se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar 
do anúncio ou aviso. 3. Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do 
prejuízo havido e das despesas realizadas, bem como de um prémio dependente do 
valor do achado no momento da entrega”. 
 

As plantas e as coisas que são trazidas pelos rios são propriedade Pretende-se saber qual o regime em caso de avulsão. 
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de quem as encontra. 
 

- artigo 1329.º CC – avulsão – “1. Se, por acção natural e violenta, a corrente arrancar 
quaisquer plantas ou levar qualquer objecto ou porção conhecida de terreno, e arrojar 
essas coisas sobre prédio alheio, o dono delas tem o direito de exigir que lhe sejam 
entregues, contando que o faça dentro de seis meses, se antes não foi notificado para 
fazer a remoção no prazo judicialmente assinado”. 

Não é possível fazer colheita em terreno de outra pessoa, sejam, ou 

não, as sementes ou plantas utilizadas daquele que semeou ou 

plantou. 

 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas de boa-
fé em terreno alheio. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1340.º CC – obras, sementeiras ou plantações 
feitas de boa fé em terreno alheio – “1. Se alguém, de boa fé, construir obra em 
terreno alheio, ou nele fizer sementeira ou plantação, e o valor que as obras, 
sementeiras ou plantações tiverem trazido à totalidade do prédio for maior do que o 
valor que tinha antes, o autor da incorporação adquire a propriedade dele, pagando o 
valor que o prédio tinha antes das obras, sementeiras ou plantações. 3. Se o valor 
acrescentado for menor, as obras, sementeiras ou plantações pertencem ao dono do 
terreno, com obrigação de indemnizar o autor delas do valor que tinham ao tempo da 
incorporação”; e ii) artigo 1341.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas de má 
fé em terreno alheio – “Se a obra, sementeira ou plantação for feita de má fé, tem o 
dono do terreno o direito de exigir que seja desfeita e que o terreno seja restituído ao 
seu primitivo estado à custa do autor dela, ou, se o preferir, o direito de ficar com a 
obra, sementeira ou plantação pelo valor que for fixado segundo as regras do 
enriquecimento sem causa”. 
 

Não é possível fazer colheita em terreno de outra pessoa, 
nomeadamente quando as colheitas resultam de sementes ou de 
plantas que também não pertencem à pessoa que semeou ou 
plantou. 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas com 
materiais alheios em terreno alheio. 
- artigo 1342.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais alheios em 
terreno alheio – “1. Quando as obras, sementeiras ou plantações sejam feitas em 
terreno alheio com materiais, sementes ou plantas alheias, ao dono dos materiais, 
sementes ou plantas cabem os direitos conferidos no artigo 1340.º ao dono da 
incorporação, quer este esteja de boa, quer de má fé”. 
 

Quando as árvores ou os arbustos de um vizinho estiverem a 
crescer para dentro de um terreno que não lhe pertence autoriza-se 
o outro vizinho a usufruir delas. 
 
 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos. 
- artigo 1366.º CC – plantação de árvores e arbustos – “1. É lícita a plantação de 
árvores e arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é 
permitido arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou 
ramos que sobre ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou 
extrajudicialmente, o não fizer dentro de três dias”. 
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Se tiver sido dado consentimento para o efeito é possível arrancar 

árvores ou arbustos que estejam situados na linha de divisão entre a 

propriedade de duas pessoas diferentes. 

 
 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos situados em linha 
divisória 
- artigo 1368.º CC – árvores ou arbustos situados na linha divisória – “as árvores ou 
arbustos nascidos na linha divisória de prédios pertencentes a donos diferentes 
presumem-se comuns; qualquer dos consortes tem a faculdade de os arrancar, mas o 
outro tem direito a haver metade do valor das árvores ou arbustos, ou metade da 
lenha ou madeira que produzirem, como mais lhes convier”. 
 

Embora não haja uma obrigação nesse sentido, o dono de um 
terreno dá normalmente passagem ao dono de um outro terreno 
para ter acesso a água para uso doméstico ou para uso agrícola. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- artigo 1556.º CC – servidões de passagem para o aproveitamento de águas – “1. 
Quando para seus gastos domésticos os proprietários não tenham acesso às fontes, 
poços e reservatórios públicos destinados a esse uso, bem como às correntes de 
domínio público, podem ser constituídas servidões de passagem”. 
 

Embora não haja uma obrigação nesse sentido, o dono de um 
terreno dá normalmente passagem a uma manada de gado para 
esta ter acesso aos locais de pastagem e água. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- Direito do Estado em vigor: i) Lei nº 5-A/92, de 17 de Setembro – artigo 19.º - Das 
servidões legais: “Os requerentes de autorizações e concessões de utilização das 
águas podem pedir que as servidões necessárias a evacuação ou passagem para 
canalização das águas ou para o afluir de um bebedouro ou construção de um 
reservatório, sejam incluídas nas autorizações e concessões. Esta inclusão pode ser 
efectuada desde que haja um acordo com o proprietário ou usufrutuário do terreno a 
utilizar e eventualmente poderá prever as indemnizações ou direitos que comporte 
essa utilização”; ii) artigo 1556.º CC – aproveitamento de águas para fins agrícolas – 
“1. O proprietário que não tiver nem puder obter, sem excessivo incómodo ou 
dispêndio, água suficiente para a irrigação do seu prédio, tem a faculdade de 
aproveitar as águas dos prédios vizinhos, que estejam sem utilização, pagando o seu 
justo valor”. 
- Lei nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 8.º - Das terras de pastagem: “2. Os proprietários, 
pastores ou guardas das manadas de gado têm direito de acesso livre aos pastos e 
água, em zonas reservadas para o efeito, não podendo esse acesso acarretar 
prejuízos para os residentes das Comunidades Locais, constituindo-se na obrigação 
de indemnizar os prejuízos efectivamente causado”. 
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4.7. GESTÃO DAS FLORESTAS 

A floresta é comunitária se for uma floresta sagrada. 
 
 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Direito do 
Estado em vigor: Decreto-Lei n.º 4-A/91, de 29 de Outubro: 
- artigo 22 - florestas comunitárias – “1. Consideram-se florestas comunitárias as áreas 
do domínio florestal que venham a ser objecto de registo de harmonia com a Lei das 
Terras e não tenham sido englobadas em perímetros submetidos ao regime de 
protecção ou de protecção. A gestão das florestas comunitárias será efectuada pelas 
tabancas titulares de direitos no devido respeito pelas disposições pertinentes do 
presente diploma e das normas regulamentares adoptadas para a sua execução” 
- artigo 15.º – regime florestal de produção – “1. O regime florestal de produção visa 
assegurar que o ordenamento do património florestal, a sua organização e exploração 
no espaço e no tempo se submetem a regras técnicas de gestão, susceptíveis de 
optimizar o seu contributo em produtos e serviços em termos de perpetuidade de 
recursos e conservação dos sistemas ecológicos que integram tal património. 2. As 
florestas e restantes áreas de aptidão florestal existentes na Guiné-Bissau são 
classificadas no regime florestal de produção enquanto outro não for aplicado ou 
sejam excluídas do regime florestal”. 
 

A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto às casas 
de habitação é tomada pelo proprietário das árvores. 
 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Decreto-Lei nº 
4-A/91, de 29 de Outubro.  
– artigo 26.º (Abate de árvores) – “1. O abate total ou parcial de árvores ou de 
vegetação arbórea situadas em terrenos agrícolas, ou em terrenos delimitados 
circundando uma habitação, um edifício industrial, comercial ou administrativo pode 
ser efectuado com dispensa de autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça e 
sem pagamento de qualquer taxa, desde que o arvoredo abatido se destine à 
utilização do próprio. Quando se destina à utilização por terceiros terá o respectivo 
proprietário que requerer à Direcção Geral das Florestas e Caça autorização prévia de 
abate e proceder ao pagamento das taxas em vigor e efectuar a venda de acordo com 
as tabelas vigentes”. 
– o abate ilegal de árvores é punido em conformidade com o nº 1 do artigo 54.º com 
“pena de prisão de 1 ano até 2 anos e sujeitos ao pagamento de uma multa cujo 
montante será pelo menos igual ao dobro do valor dos pagamentos que deveriam ser 
efectuados, cumulativa ou alternativamente, de acordo com  extensão dos danos ou 
prejuízos causados”. 
 

A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto aos 
campos de cultivo é tomada pelo proprietário do terreno de cultivo. 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Decreto-Lei nº 
4-A/91, de 29 de Outubro.  
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A decisão sobre a transformação de uma floresta num campo de 
cultivo é tomada pelo proprietário do terreno ou pelo Régulo se for 
zona sagrada. 
 
 

– artigo 26.º (Abate de árvores) – “1. O abate total ou parcial de árvores ou de 
vegetação arbórea situadas em terrenos agrícolas, ou em terrenos delimitados 
circundando uma habitação, um edifício industrial, comercial ou administrativo pode 
ser efectuado com dispensa de autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça e 
sem pagamento de qualquer taxa, desde que o arvoredo abatido se destine à 
utilização do próprio. Quando se destina à utilização por terceiros terá o respectivo 
proprietário que requerer à Direcção Geral das Florestas e Caça autorização prévia de 
abate e proceder ao pagamento das taxas em vigor e efectuar a venda de acordo com 
as tabelas vigentes”. 
– o abate ilegal de árvores é punido em conformidade com o nº 1 do artigo 54.º com 
“pena de prisão de 1 ano até 2 anos e sujeitos ao pagamento de uma multa cujo 
montante será pelo menos igual ao dobro do valor dos pagamentos que deveriam ser 
efectuados, cumulativa ou alternativamente, de acordo com a extensão dos danos ou 
prejuízos causados”. 
 

A apanha de lenha para utilização doméstica é livre. Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias. 
- Direito do Estado em vigor - Decreto-Lei nº 4-A/91, de 29 de Outubro: i) artigo 27.º - 
Direitos de uso e de abate: “alínea a) do nº1. O exercício do direito de uso e de 
colheita nos terrenos submetidos ao regime florestal de protecção, depende sempre 
da prévia autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça, e poderá ser 
concedido a título gratuito para o auto-consumo das tabancas (…) sendo limitado à 
apanha da lenha seca e exercido sob vigilância e controle do mesmo serviço”; e ii) 
artigo 28.º - Actividades florestais acessórias: “São livres as actividades florestais 
acessórias, isto é de colheita de plantas medicinais ou alimentares, de lenhas, de 
canas e de frutos bem como de apicultura no domínio florestal que não tenha sido 
objecto de classificação”. 
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MANDINGAS 

 

4. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

4.1. REGIME DA PROPRIEDADE 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

A propriedade é normalmente individual, embora os bens de 
uso colectivo pertençam à comunidade (como as lagoas ou as 
mesquitas) 
 
Nota: O conceito de “propriedade individual” é recente, sendo que 
até recentemente a propriedade era sempre considerada da 
morança. 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à convicção de que 
as pessoas individualmente são proprietárias da terra em que habitam. 
O regime jurídico da propriedade deve ser enquadrado no âmbito do artigo 12 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em conformidade com o qual: “1.Na 
República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de propriedade: a) a 
propriedade do Estado, património comum de todo o povo; b) a propriedade cooperativa que, 
organizada sob a base do livre consentimento, incide sobre a exploração agrícola, a 
produção de bens de consumo, o artesanato e outras actividades fixadas por lei; c) a 
propriedade privada, que incide sobre bens distintos dos do Estado. 2. São propriedade do 
Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as principais fontes de energia, a 
riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”. 
O artigo 2 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril, que regulamenta o regime jurídico do uso privativo 
da terra, integrada no domínio público do Estado, estabelece em conformidade com a norma 
constitucional que: “1. Na República da Guiné-Bissau a terra é propriedade do Estado e 
património comum de todo o povo. 2. A terra como suporte físico fundamental da 
comunidade é valor eminentemente nacional, qualquer que seja a forma da sua utilização e 
exploração. 3. Os direitos constituídos sobre a terra e sobre os recursos naturais importam 
em igual protecção quer resultem do costume, quer da lei. 4. As benfeitorias realizadas sobre 
a terra podem ser de propriedade pública ou privada”. 
 

É possível ser dono de bens imóveis, de bens móveis e de 
bens imaterais. 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à propriedade de 
coisas imóveis e móveis e de coisas imateriais. 
- artigo 203 do Código Civil (CC): “as coisas são imóveis ou móveis (…). 
- artigo 204.º CC: “1. São coisas imóveis: a) Os prédios rústicos e urbanos; b) as águas; c) 
as árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao solo; d) os 
direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas anteriores; e) as partes integrantes 
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dos prédios rústicos e urbanos. 2. Entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do 
solo e as construções nele existentes que não tenham autonomia económica, e por prédio 
urbano qualquer edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro. 
3. É parte integrante toda a coisa móvel ligada materialmente ao prédio com carácter de 
permanência”. 
- artigo 205.º CC – coisas móveis - “1. São móveis todas as coisas não compreendidas no 
artigo [204]”. 
- artigo 1303.º CC: propriedade intelectual – “nº 1. os direitos de autor e a propriedade 
industrial estão sujeitos a legislação especial”. 
 

 

4.2. PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS (DOMÍNIO DO ESTADO)  

 

O Estado é o dono de todas as terras (chãos) que existem na 
Guiné-Bissau.  
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo é do Estado ou se há a 
convicção de que é de outras pessoas ou entidades. – Direito do Estado: i) Artigo 12.º CRGB 
– “1. Na República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de propriedade: 
a) A propriedade do Estado, património comum de todo o povo. 2. São propriedade do 
Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as principais fontes de energia, a 
riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”; ii) Lei n.º 4/75, de 5 de Maio – “Base I – O solo, 
na totalidade do território nacional, quer seja urbano, rústico ou urbanizado, é integrado no 
domínio público do Estado, sendo insusceptível de redução a propriedade particular”; iii) Lei 
nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 2º (Da propriedade da terra) – “1. Na República da Guiné-
Bissau a terra é propriedade do Estado e património comum de todo o povo. 3. Os direitos 
constituídos sobre a terra e sobre os recursos naturais importam em igual protecção quer 
resultem do costume, quer da lei”. 
 

Os terrenos onde está instalada a tabanca são geridos pelo 
Régulo. 
 
Nota: Antigamente o Régulo era considerado proprietário dos 
terrenos da tabanca, mas essa realidade tem vindo a mudar. 
Actualmente o Régulo é considerado “dono do chão”, o que 
significa que gere a propriedade, mas não é considerado o 
seu verdadeiro proprietário. 
 
Os terrenos de cultivo são propriedade do indivíduo. 
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo (terrenos de cultivo) é do 
Estado ou se há a convicção de que é de outras pessoas ou entidades. 
- artigo 20 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril: “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso 
consuetudinário, utilizadas e geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á 
sempre uma gestão racional e equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades 
básicas das populações. 2. Na medida do possível e por forma faseada e participada das 
populações residentes nas Comunidades, procurar-se-á compatibilizar e adequar as práticas 
tradicionais de utilização das terras com os planos de urbanização e de ordenamento do 
território. 3. As normas e práticas tradicionais de defesa face à utilização e exploração dos 
recursos naturais e destinadas a garantir o equilíbrio entre essas actividades e a sua 
conservação, devem ser aplicadas tanto às populações residentes, como as não residentes, 
salvo disposição legal em contrário”. 
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Os caminhos que dão acesso à tabanca são propriedade da 
comunidade. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às vias 
públicas que dão acesso à tabanca. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O Estado é o dono de todos os caminhos que podem ser 
utilizados na Guiné-Bissau. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às vias 
públicas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

A comunidade é dona das águas do mar, dos rios, lagos e 
lagoas. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do mar, das águas dos rios e dos 
lagos e lagoas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
- artigo 9 CRGB: “a República da Guiné-Bissau exerce a sua soberania: 1. Sobre todo o 
território nacional, que compreende: a) a superfície emersa compreendida nos limites das 
fronteiras nacionais; b) o mar interior e o mar territorial definidos por lei, assim como os 
respectivos leitos e subsolos; c) o espaço aéreo suprajacente aos espaços geográficos 
referidos nas alíneas anteriores”. 
 

As fontes de água potável pertencem à comunidade. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre propriedade das fontes de água potáveis. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

Os poços de água potável pertencem ao proprietário do 
terreno onde se encontram. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade dos poços de água potáveis. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

Os terrenos onde estão as florestas são propriedade da 
comunidade. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo florestal. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
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O dono das florestas é a comunidade. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das florestas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O dono das pontes que atravessam os rios é a comunidade. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das pontes. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

 

4.3. USO PRIVATIVO DA TERRA AO ABRIGO DA LEI DA TERRA  

É possível transmitir o direito à utilização da terra a qualquer 
pessoa (da mesma tabanca, de tabancas vizinhas ou que não 
têm qualquer ligação à tabanca). 
 

Pretende-se saber se existe a convicção de que é possível transmitir o direito de uso da terra 
a outra pessoa da comunidade ou de outra comunidade.  
- artigo 18.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - da transmissão dos direitos de uso privativo: “1. 
A transmissão dos direitos de uso privado da terra, sujeita ao regime de uso consuetudinário, 
é gratuita para as pessoas singulares ou colectivas residentes dos limites territoriais da 
Comunidade Local onde se localiza a terra em questão. 2. Será também gratuita a 
transmissão efectivada a favor de pessoas residentes em comunidades vizinhas. 3. Os 
direitos de uso privativo da terra, sujeita ao regime do uso consuetudinário, são 
transmissíveis por sucessão hereditária”. 
- artigo 19.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Outros casos de transmissão dos direitos de uso 
a terceiros: “n.º 1. A transmissão, para terceiros (…) dos direitos de uso privado da terra, 
sujeita ao regime de uso consuetudinário, implica a concordância expressa do Estado e das 
Comunidades Locais, revestirá a forma e seguirá o processo prescrito na presente lei para a 
concessão”. 
 

O direito à utilização da terra é transmitido de uma pessoa 
para a outra por simples acordo verbal. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento/título de transmissão costumeiro do uso privativo da 
terra.  
- artigo 18.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da transmissão dos direitos de uso privativo: “4. 
As transmissões (…) serão regidas pelos usos e práticas locais, independentemente de 
contrato e de registo e por simples notificação aos representantes das respectivas 
Comunidades”; e artigo 21 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da conversão dos direitos de uso: 
“É facultado ao titular de direitos de uso consuetudinário convertê-los em direitos de uso 
privativo titulados por contrato administrativo de concessão e sujeitos ao respectivo regime, 
suportando apenas os encargos administrativos com o processo”. 
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O titular do direito de utilização da terra pode utilizar o terreno 
que lhe pertence para tudo aquilo que entender conveniente. 
 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre o conteúdo e limites do uso privativo da terra.  
- artigo 20.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da exploração das terras no regime do uso 
consuetudinário – “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso consuetudinário, utilizadas e 
geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á sempre uma gestão racional e 
equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades básicas das populações”. 
 

O titular do direito de utilização da terra, se outra pessoa 
pretender ocupar o terreno que lhe pertence, pode impedir 
essa pessoa de concretizar a ocupação. 
 

Pretende-se saber qual o procedimento costumeiro de defesa quando há uma ocupação 
abusiva de terreno objecto de uso privativo.  
- artigo 28.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Defesa dos direitos do utente privativo: “1. 
Sempre que nalgum terreno dominial sujeito a direitos de uso privativo estes forem 
perturbados por ocupação abusiva ou outro meio, pode o respectivo titular requerer à 
entidade concedente que intime o contraventor a desocupar o terreno ou a demolir as obras 
feitas, no prazo que for marcado, ou adopte outras previdências que, no caso, se revelem 
mais eficazes”. 
 

A comunidade de uma tabanca não pode opor-se a que o 
direito de utilização da terra possa ser concedido a uma 
pessoa guineense que não vive nessa tabanca ou numa 
tabanca vizinha, porque é contra as regras do Alcorão que 
estipulam a solidariedade e a ajuda mútua entre as pessoas, a 
não ser que saibam que a utilização desse terreno trará 
prejuízo para a comunidade. 
 

Pretende-se saber se a comunidade se pode opor à transmissão do direito de uso privativo 
da terra.  
- artigo 33.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da consulta pública – “2. Durante o período de 
uma semana depois da afixação dos editais, o requerimento será difundido pela rádio 
nacional e local e nas duas línguas maternas dominantes na Comunidade Local onde se 
localizar a terra em questão. 3. No prazo de trinta dias a contar da afixação dos editais (…) 
poderão os interessados apresentar reclamação e oposição fundamentada”. 
 

A comunidade da tabanca tem de ser ouvida quando o direito 
de utilização da terra é concedido a uma pessoa fora da 
tabanca. 

Pretende-se saber se a comunidade é ouvida quando se trate transmissão do direito de uso 
privativo da terra a alguém de outra comunidade.  
- artigo 44.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Comunidades locais - “Compete às Comunidades 
Locais: b) Dar parecer nos casos de transmissão dos direitos de uso consuetudinário a 
terceiros não residentes, nem vizinhos da Comunidade e nos casos da sua conversão em 
concessão”. 
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4.4. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDIVIDUAL 

As casas de habitação têm um proprietário individual.  
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário da casa de morada de família. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
- artigo 1305º CC “o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição 
e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das 
restrições por ela impostas”. 
- artigo 1316º CC “o direito de propriedade adquire-se por contrato, sucessão por morte, 
usucapião, ocupação, acessão e demais modos previstos na lei”. 
 

As mulheres não podem, em regra, ser proprietárias da casa 
da morada de família.  
 
O proprietário da casa de habitação pode ser uma mulher, 
caso a tenha herdado do pai. 
 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de morada de família. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este tipo de 
limites ao direito de propriedade. 

É possível ser dono de mais do que uma casa de habitação.  
 
 

Pretende-se saber se é admissível que alguém tenha mais do que uma casa de habitação. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este tipo de 
limites ao direito de propriedade. 
 

O dono das casas (ou celeiros) onde se guardam os cereais é 
sempre um homem.  
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos armazéns ou celeiros. 
No Direito do Estado a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, salvo se 
existir uma transmissão posterior do direito de propriedade– artigo 25 CRGB “o homem e a 
mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
 

As mulheres podemser proprietárias de terrenos de cultivo, 
caso os tenham herdado do pai. 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária dos armazéns ou celeiros. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este tipo de 
limites ao direito de propriedade– artigo 25 CRGB “o homem e a mulher são iguais perante a 
lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
 

O dono dos edifícios utilizados para o culto religioso e onde se 
guardam os objectos de culto do povo que vive na tabanca 
mandinga é a comunidade, pois são bens colectivos. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos locais de culto. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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4.5. PROPRIEDADE DE MÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDIVIDUAL 

Os rebanhos de gado têm um proprietário individual. Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos rebanhos de gado. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

O dono das crias que nascem nos rebanhos de gado é o dono 
do rebanho. 
 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem nos rebanhos de 
gado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: – nº 3 “Consideram-se frutos 
das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que por 
qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os que têm direito aos frutos 
naturais até um momento determinado, ou a partir de certo momento, fazem seus todos os 
frutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

Os animais domésticos, como porcos e galinhas, têm um 
proprietário individual. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos animais domésticos. 
No Direito do Estado a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, salvo se 
existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

As crias que nascem dos animais domésticos, como porcos e 
galinhas, pertencem ao dono do animal doméstico. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem dos animais 
domésticos.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: nº 3 “Consideram-se frutos 
das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que por 
qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os que têm direito aos frutos 
naturais até um momento determinado, ou a partir de certo momento, fazem seus todos os 
frutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

As camas, as arcas, os bancos e outras peças de mobiliário 
pertencem ao casal.  
 
O dono dos objectos utilizados na feitura e no consumo da 
comida é, em regra, o marido enquanto chefe da família. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis de uso doméstico. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

As roupas que são usadas por cada pessoa têm um 
proprietário individual. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das roupas. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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As bicicletas, os barcos e outros meios de transporte de 
pessoas ou de coisas têm um proprietário individual. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis utilizados como meio 
de transporte. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

Os rádios, os televisores e os telemóveis têm um proprietário 
individual. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis electrodomésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

 

4.6. PROPRIEDADE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, USUFRUTO, ENFITUESE, SERVIDÃO, POSSE, USUCAPIÃO E 

OCUPAÇÃO 

É possível ter em seu poder e usar uma coisa sem ser o 
verdadeiro dono dela com o consentimento do dono. 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à posse e ao 
usufruto.  
- Direito do Estado em vigor: i) Lei n.º 5/98, de 28 de Abril – n.º 1 do artigo 12.º - Do 
conteúdo do direito de uso privativo: “Qualquer título de uso privativo em vigor, confere aos 
respectivos titulares o direito de utilização, de exploração e de fruição, em exclusivo, das 
terras dominiais a que respeitam, para os fins e com os limites consignados no respectivo 
contrato”; ii) artigos 1251.º a 1286.º CC – “posse é o poder que se manifesta quando alguém 
actua por forma correspondente ao exercício de propriedade ou de outro direito”; iii) artigo 
1439.º CC – usufruto – “usufruto é o direito de gozar temporária e plenamente uma coisa ou 
direito alheio, sem alterar a sua forma ou substância”; e iv) artigo 1446.º CC – uso, fruição e 
administração da coisa ou do direito – “o usufrutuário pode usar, fruir e administrar a coisa 
ou o direito como faria um bom pai de família, respeitando o seu destino económico”). 
 

Não é possível, sem consentimento, utilizar um terreno para 
construir casas e fazer plantações, sendo o mesmo terreno da 
propriedade de outra pessoa.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar ao direito de 
superfície.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1524.º CC – direito de superfície – “o direito de 
superfície consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma 
obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações”; e ii) artigo 1530.º CC – preço 
– “n.º 1. No acto da constituição do direito de superfície, pode convencionar-se, a título de 
preço, que o superficiário pague uma única prestação ou pague certa prestação anual, 
perpétua ou temporária”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de um terreno Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à usucapião de 
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que se estava a usar e que era propriedade de outra pessoa. 
 
 

coisa imóvel. 
- artigo 1287.º CC – “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, 
mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a 
aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama 
usucapião”. 
- artigo 1294º CC: “Havendo título de aquisição e registo deste, a usucapião tem lugar: a) 
quando a posse, sendo de boa fé, tiver durado por dez anos, contados desde a data do 
registo; b) quando a posse, ainda que de má fé, houver durado quinze anos, contados da 
mesma data”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de uma coisa 
móvel (como um telemóvel) que se estava a usar e que era 
propriedade de outra pessoa. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à usucapião de 
coisa móvel. 
- artigo 1299.º CC – coisas não sujeitas a registo - “A usucapião de coisas não sujeitas a 
registo dá-se quando a posse, de boa-fé e fundada em justo título, tiver durado três anos, ou 
quando, independentemente da boa fé e de título, tiver durado seis anos”. 
 

Os animais bravos que são abatidos pertencem ao caçador. 
 
 
Os peixes que são pescados no mar, no rio ou numa lagoa 
pertencem ao pescador. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à ocupação.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1318.º CC – coisas susceptíveis de ocupação – “podem 
ser adquiridos por ocupação os animais e outras coisas móveis que nunca tiveram dono, ou 
foram abandonados, perdidos ou escondidos pelos seus proprietários, salvas as restrições 
dos artigos seguintes”; e ii) artigo 1319.º CC – caça e pesca – “a ocupação dos animais 
bravios que se encontram no seu estado de liberdade natural é regulada por legislação 
especial”. 
 

Os enxames de abelhas pertencem a quem os descobriu.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à ocupação. 
- artigo 1322.º CC – enxame de abelhas – “nº 1. O proprietário de enxame de abelhas tem o 
direito de o perseguir e capturar em prédio alheio, mas é responsável pelos danos que 
causar”, “nº 2. Se o dono da colmeia não perseguir o enxame logo que saiba terem as 
abelhas enxameado, ou se decorrerem dois dias sem que o exame tenha sido capturado, 
pode ocupá-lo o proprietário do prédio onde ele se encontre, ou consentir que outrem o 
ocupe”. 
 

O dono de um imóvel pode fazer o que achar conveniente 
com aquilo que lhe pertence, sem ter de pedir autorização a 
nenhum dos chefes tradicionais ou a um membro da família. 
 
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de propriedade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o 
proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das 
coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela 
impostas”; e ii) artigo 1346.º CC – emissão de fumo, produção de ruídos e factos 
semelhantes – “O proprietário de um imóvel pode opor-se à emissão de fumo, fuligem, 
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vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à produção de trepidações e a outros quaisquer 
factos semelhantes, provenientes de prédio vizinho, sempre que tais factos importem um 
prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não resultem da utilização normal do prédio de 
que emanam”. 
 

É possível uma coisa pertencer a dois ou mais donos ao 
mesmo tempo. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à compropriedade. 
- artigo 1403.º CC – compropriedade – “1. Existe propriedade em comum, ou 
compropriedade, quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de 
propriedade sobre a mesma coisa”. 
 

Se uma coisa pertence a mais do que um dono ao mesmo 
tempo é possível exigir a sua divisão. 
 
 
 
Quando um terreno pertence a mais do que uma pessoa a 
divisão deve ser feita por acordo entre os proprietários, obtido 
em resultado de cedências mútuas. 
 

Pretende-se saber como é efectuada a divisão da compropriedade e a demarcação entre 
propriedades. 
- artigo 1412º CC – direito a exigir a divisão – “1. Nenhum dos comproprietários é obrigado a 
permanecer na indivisão, salvo se houver convencionado que a coisa se conserve indivisa. 
2. O prazo fixado para a indivisão da coisa não excederá cinco anos; mas é lícito renovar 
este prazo, uma ou mais vezes, por nova convenção” 
- artigo 1413º CC – processo de divisão – “1. A divisão é feita amigavelmente ou nos termos 
da lei do processo. 2. A divisão amigável está sujeita à forma exigida para a alienação 
onerosa da coisa”. 
- artigo 1353.º CC – demarcação – “o proprietário pode obrigar os donos dos prédios 
confinantes a concorrerem para a demarcação das estremas entre o seu prédio e os deles”; 
- artigo 1356.º CC – direito de tapagem – “a todo o tempo o proprietário pode murar, valar, 
rodear de sebes o seu prédio, ou tapá-lo de qualquer modo”. 
 

Quem constrói uma casa pode abrir as portas e as janelas 
que quiser. 

Pretende-se saber se é admissível abrir portas e janelas livremente. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1360.º CC – abertura de janelas, portas, varandas e 
obras semelhantes – “1. O proprietário que no seu prédio levantar edifício ou outra 
construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem directamente sobre o prédio 
vizinho sem deixar entre este e cada uma das obras o intervalo de metro e meio”; e ii) artigo 
1361 CC – prédios isentos da restrição – “as restrições do artigo precedente não são 
aplicáveis a prédios separados entre si por estrada, caminho, rua, travessa ou outra 
passagem por terreno do domínio público”. 
 

É possível usar uma casa de habitação sem ser dono dela e 
sem pagar nada pela sua utilização, desde que haja 
consentimento do proprietário.  
 

Pretende-se averiguar se existe uma figura semelhante ao direito de uso e habitação. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1484.º CC – uso e habitação – “1. O direito de uso 
consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos, na 
medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família. 2. Quando este direito se 
refere a casas de morada, chama-se direito de habitação”; e ii) artigo 1487.º CC – âmbito da 
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família – “na família do usuário ou do morador usuário compreendem-se apenas o cônjuge, 
não separado judicialmente de pessoas e bens, os filhos solteiros, outros parentes a quem 
sejam devidos alimentos e as pessoas que, convivendo com o respectivo titular, se 
encontrem ao seu serviço ou ao serviço das pessoas designadas”. 
 

Não é normalmente possível a utilização de uma casa de 

habitação de que não se é proprietário por se estar a pagar 

uma quantia em dinheiro. 

Nota: Em Bambadinca actualmente é possível. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se 
arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 

É possível usar um terreno para cultivo sem ser dono dele e 
sem pagar nada pela sua utilização. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento mas sem retribuição. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se 
arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 
 

Não é possível utilizar um terreno para cultivo de que não se é 
dono por se estar a pagar uma quantia em dinheiro.  
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
retribuição”; ii) artigo 1023 CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se arrendamento 
quando versa sobre coisa imóvel”; e iii)  Decreto nº 13-A/89, de 9 de Junho de 1989 – “Artigo 
1. 1. O presente decreto regula o arrendamento dos prédios urbanos sem prejuízo das 
disposições do Código Civil, quer gerais, quer próprias do contrato de locação, que o não 
contrariem”; e “Artigo 22. 1. A renda consistirá sempre em certa soma de dinheiro em moeda 
nacional”. 
 

Não é possível uma situação de uso de um terreno para 
cultivo, como se se fosse o dono dele, tendo que pagar pela 
utilização uma quantidade fixa de géneros alimentares ou de 
dinheiro que pode aumentar caso a dívida não seja paga a 
tempo. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à enfiteuse.  
- Direito do Estado em vigor - Código Civil – da enfiteuse – artigos 1491.º a 1523.º: i) artigo 
1491.º CC – “1. Tem o nome de emprazamento, aforamento ou enfiteuse o 
desmembramento do direito de propriedade em dois domínios, denominados directo e útil”; 
ii) artigo 1492 CC – perpetuidade da enfiteuse – “1. A enfiteuse é da sua natureza perpétua, 
sem prejuízo do direito de remição, nos casos em que é admitido”; iii) artigo 1502.º CC – 
fixação do foro – “1. A espécie e quantidade do foro são as fixadas no respectivo título, 
devendo ser certas e determinadas”; e iv) artigo 1504.º CC – foros em géneros – “1. Os foros 
em géneros que não for pago no devido prazo pode ser exigido judicialmente em dinheiro, 
sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 1499 [artigo 1499 (direitos do senhorio) “O 
senhorio tem direito: a) a receber anualmente o foro, e a haver o triplo dos foros em dívida 
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quando haja mora no cumprimento”. 
 

O proprietário de uma coisa móvel pode fazer tudo o que 
entender conveniente e oportuno com o bem que lhe 
pertence. 
 
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de propriedade de 
bens móveis. 
- artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o proprietário goza de modo pleno 
e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro 
dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas” 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
desconhecido, o chefe da tabanca deve ser imediatamente 
informado, de modo a que possam ser informados, por seu 
intermédio, os habitantes da tabanca e das tabancas vizinhas. 
Não sendo encontrado o dono o animal é entregue a quem o 
achou.   
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um animal 
não se sabendo quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar animal ou 
coisa móvel perdida (…); se não saber a quem pertence, deve anunciar o achado do modo 
mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades locais, ou avisar as 
autoridades, observando os usos da terra, sempre que os haja. 2. Anunciado o achado, o 
achador faz sua a coisa perdida, se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, 
a contar do anúncio ou aviso. 3. Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do 
prejuízo havido e das despesas realizadas, bem como de um prémio dependente do valor do 
achado no momento da entrega”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
conhecido o animal deve ser imediatamente devolvido ao seu 
proprietário. 
 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um animal 
sabendo-se quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar animal ou 
coisa móvel perdida e souber a quem pertencer deve restituir o animal ou a coisa a seu 
dono, ou avisar este do achado. 2. Anunciado o achado, o achador faz sua a coisa perdida, 
se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. 3. 
Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do prejuízo havido e das despesas 
realizadas, bem como de um prémio dependente do valor do achado no momento da 
entrega” 
 

As plantas e as coisas que são trazidas pelos rios são 
devolvidas ao seu proprietário, passando a pertencer ao dono 
do terreno onde sejam achadas se não forem reclamadas. 
 
 

Pretende-se saber qual o regime em caso de avulsão. 
- artigo 1329.º CC – avulsão – “1. Se, por acção natural e violenta, a corrente arrancar 
quaisquer plantas ou levar qualquer objecto ou porção conhecida de terreno, e arrojar essas 
coisas sobre prédio alheio, o dono delas tem o direito de exigir que lhe sejam entregues, 
contando que o faça dentro de seis meses, se antes não foi notificado para fazer a remoção 
no prazo judicialmente assinado”    
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes 
ou plantas daquele que semeou ou plantou pertencem a quem 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas de boa-fé em 
terreno alheio. 
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fez a plantação.   
 
 

- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1340.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas de 
boa fé em terreno alheio – “1. Se alguém, de boa fé, construir obra em terreno alheio, ou 
nele fizer sementeira ou plantação, e o valor que as obras, sementeiras ou plantações 
tiverem trazido à totalidade do prédio for maior do que o valor que tinha antes, o autor da 
incorporação adquire a propriedade dele, pagando o valor que o prédio tinha antes das 
obras, sementeiras ou plantações. 3. Se o valor acrescentado for menor, as obras, 
sementeiras ou plantações pertencem ao dono do terreno, com obrigação de indemnizar o 
autor delas do valor que tinham ao tempo da incorporação”; e ii) artigo 1341.º CC – obras, 
sementeiras ou plantações feitas de má fé em terreno alheio – “Se a obra, sementeira ou 
plantação for feita de má fé, tem o dono do terreno o direito de exigir que seja desfeita e que 
o terreno seja restituído ao seu primitivo estado à custa do autor dela, ou, se o preferir, o 
direito de ficar com a obra, sementeira ou plantação pelo valor que for fixado segundo as 
regras do enriquecimento sem causa”. 
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes 
ou plantas que também não pertencem à pessoa que semeou 
ou plantou pertencem àquele que fez a plantação.  
 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais 
alheios em terreno alheio. 
- artigo 1342.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais alheios em 
terreno alheio – “1. Quando as obras, sementeiras ou plantações sejam feitas em terreno 
alheio com materiais, sementes ou plantas alheias, ao dono dos materiais, sementes ou 
plantas cabem os direitos conferidos no artigo 1340.º ao dono da incorporação, quer este 
esteja de boa, quer de má fé”. 
 

Quando as árvores ou os arbustos de um vizinho estiverem a 
crescer para dentro de um terreno que não lhe pertence esse 
vizinho deve pedir a autorização do proprietário para cortar os 
ramos.   
 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos. 
- artigo 1366.º CC – plantação de árvores e arbustos – “1. É lícita a plantação de árvores e 
arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é permitido 
arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre 
ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou extrajudicialmente, o não 
fizer dentro de três dias”. 
 

Não é possível arrancar árvores ou arbustos que estejam 
situados na linha de divisão entre a propriedade de duas 
pessoas diferentes sem haja acordo prévio entre os vizinhos. 
 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos situados em linha 
divisória. 
- artigo 1368.º CC – árvores ou arbustos situados na linha divisória – “as árvores ou arbustos 
nascidos na linha divisória de prédios pertencentes a donos diferentes presumem-se 
comuns; qualquer dos consortes tem a faculdade de os arrancar, mas o outro tem direito a 
haver metade do valor das árvores ou arbustos, ou metade da lenha ou madeira que 
produzirem, como mais lhes convier”. 
 

É possível obrigar o dono de um terreno a dar passagem ao Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
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dono de um outro terreno para ter acesso a água para uso 
doméstico ou para uso agrícola. 
 
 

aproveitamento de águas. 
- artigo 1556.º CC – servidões de passagem para o aproveitamento de águas – “1. Quando 
para seus gastos domésticos os proprietários não tenham acesso às fontes, poços e 
reservatórios públicos destinados a esse uso, bem como às correntes de domínio público, 
podem ser constituídas servidões de passagem”. 
 

O proprietário de um terreno só é obrigado a dar passagem a 
uma manada de gado para que esta tenha acesso aos locais 
de pastagem e água se da permissão de passagem não 
resultarem danos previsíveis. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- Direito do Estado em vigor: i) Lei nº 5-A/92, de 17 de Setembro – artigo 19.º - Das 
servidões legais: “Os requerentes de autorizações e concessões de utilização das águas 
podem pedir que as servidões necessárias a evacuação ou passagem para canalização das 
águas ou para o afluir de um bebedouro ou construção de um reservatório, sejam incluídas 
nas autorizações e concessões. Esta inclusão pode ser efectuada desde que haja um acordo 
com o proprietário ou usufrutuário do terreno a utilizar e eventualmente poderá prever as 
indemnizações ou direitos que comporte essa utilização”; ii) artigo 1556.º CC – 
aproveitamento de águas para fins agrícolas – “1. O proprietário que não tiver nem puder 
obter, sem excessivo incómodo ou dispêndio, água suficiente para a irrigação do seu prédio, 
tem a faculdade de aproveitar as águas dos prédios vizinhos, que estejam sem utilização, 
pagando o seu justo valor”. 
- Lei nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 8.º - Das terras de pastagem: “2. Os proprietários, 
pastores ou guardas das manadas de gado têm direito de acesso livre aos pastos e água, 
em zonas reservadas para o efeito, não podendo esse acesso acarretar prejuízos para os 
residentes das Comunidades Locais, constituindo-se na obrigação de indemnizar os 
prejuízos efectivamente causado”. 
 

 

4.7. GESTÃO DAS FLORESTAS 

 
As florestas que encontram numa zona muito isolada sem 
nenhum sinal de marco privado são consideradas sagradas.  
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Direito do Estado 
em vigor: Decreto-Lei n.º 4-A/91, de 29 de Outubro: 
- artigo 22 - florestas comunitárias – “1. Consideram-se florestas comunitárias as áreas do 
domínio florestal que venham a ser objecto de registo de harmonia com a Lei das Terras e 
não tenham sido englobadas em perímetros submetidos ao regime de protecção ou de 
protecção. A gestão das florestas comunitárias será efectuada pelas tabancas titulares de 
direitos no devido respeito pelas disposições pertinentes do presente diploma e das normas 
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regulamentares adoptadas para a sua execução”. 
- artigo 15.º – regime florestal de produção – “1. O regime florestal de produção visa 
assegurar que o ordenamento do património florestal, a sua organização e exploração no 
espaço e no tempo se submetem a regras técnicas de gestão, susceptíveis de optimizar o 
seu contributo em produtos e serviços em termos de perpetuidade de recursos e 
conservação dos sistemas ecológicos que integram tal património. 2. As florestas e restantes 
áreas de aptidão florestal existentes na Guiné-Bissau são classificadas no regime florestal de 
produção enquanto outro não for aplicado ou sejam excluídas do regime florestal”. 
 

A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto às 
casas de habitação é tomada pelo chefe de morança. 
 
A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto 
aos campos de cultivo é tomada pelo chefe de morança. 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Decreto-Lei nº 4-
A/91, de 29 de Outubro . 
– artigo 26.º (Abate de árvores) – “1. O abate total ou parcial de árvores ou de vegetação 
arbórea situadas em terrenos agrícolas, ou em terrenos delimitados circundando uma 
habitação, um edifício industrial, comercial ou administrativo pode ser efectuado com 
dispensa de autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça e sem pagamento de 
qualquer taxa, desde que o arvoredo abatido se destine à utilização do próprio. Quando se 
destina à utilização por terceiros terá o respectivo proprietário que requerer à Direcção Geral 
das Florestas e Caça autorização prévia de abate e proceder ao pagamento das taxas em 
vigor e efectuar a venda de acordo com as tabelas vigentes”. 
– o abate ilegal de árvores é punido em conformidade com o nº 1 do artigo 54.º com “pena 
de prisão de 1 ano até 2 anos e sujeitos ao pagamento de uma multa cujo montante será 
pelo menos igual ao dobro do valor dos pagamentos que deveriam ser efectuados, 
cumulativa ou alternativamente, de acordo com a extensão dos danos ou prejuízos 
causados”. 
 

A decisão sobre a transformação de uma floresta num campo 
de cultivo é tomada pela pessoa que descobriu a floresta em 
questão. 
 
A apanha de lenha para utilização doméstica é livre para 
todos os que dela necessitam e não precisa de qualquer 
autorização. 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias. 
- Direito do Estado em vigor - Decreto-Lei nº 4-A/91, de 29 de Outubro: i) artigo 27.º - Direitos 
de uso e de abate: “alínea a) do nº1. O exercício do direito de uso e de colheita nos terrenos 
submetidos ao regime florestal de protecção, depende sempre da prévia autorização da 
Direcção Geral das Florestas e Caça, e poderá ser concedido a título gratuito para o auto-
consumo das tabancas (…) sendo limitado à apanha da lenha seca e exercido sob vigilância 
e controle do mesmo serviço”; e ii) artigo 28.º - Actividades florestais acessórias: “São livres 
as actividades florestais acessórias, isto é de colheita de plantas medicinais ou alimentares, 
de lenhas, de canas e de frutos bem como de apicultura no domínio florestal que não tenha 
sido objecto de classificação”. 
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MANJACOS 

4. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

4.1. REGIME DA PROPRIEDADE 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

A propriedade é normalmente individual, com excepção dos bens de 
uso colectivo e da propriedade familiar dos terrenos. 
 
Nota:A propriedade familiar é a propriedade das gerações (djorçon), ou seja, 
das linhagens hereditárias de determinadas famílias. 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à convicção de 
que as pessoas individualmente são proprietárias da terra em que habitam. 
O regime jurídico da propriedade deve ser enquadrado no âmbito do artigo 12 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em conformidade com o qual: 
“1.Na República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de 
propriedade: a) a propriedade do Estado, património comum de todo o povo; b) a 
propriedade cooperativa que, organizada sob a base do livre consentimento, incide 
sobre a exploração agrícola, a produção de bens de consumo, o artesanato e outras 
actividades fixadas por lei; c) a propriedade privada, que incide sobre bens distintos 
dos do Estado. 2. São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas 
minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
O artigo 2 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril, que regulamenta o regime jurídico do uso 
privativo da terra, integrada no domínio público do Estado, estabelece em 
conformidade com a norma constitucional que: “1. Na República da Guiné-Bissau a 
terra é propriedade do Estado e património comum de todo o povo. 2. A terra como 
suporte físico fundamental da comunidade é valor eminentemente nacional, qualquer 
que seja a forma da sua utilização e exploração. 3. Os direitos constituídos sobre a 
terra e sobre os recursos naturais importam em igual protecção quer resultem do 
costume, quer da lei. 4. As benfeitorias realizadas sobre a terra podem ser de 
propriedade pública ou privada”. 
- alínea b) do Artigo 3º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - “uso consuetudinário: utilização 
da terra de acordo com as regras, costumes e práticas tradicionais e constantes de 
uma determinada Comunidade Local, que definem poderes e deveres recíprocos e 
disciplinam a sua gestão”. 
 

É possível ser dono de bens imóveis, de bens móveis e de bens Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à propriedade 
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imaterais. de coisas imóveis e móveis e de coisas imateriais. 
- artigo 203 do Código Civil (CC): “as coisas são imóveis ou móveis (…). 
- artigo 204.º CC: “1. São coisas imóveis: a) Os prédios rústicos e urbanos; b) as 
águas; c) as árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao 
solo; d) os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas anteriores; e) as 
partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos. 2. Entende-se por prédio rústico 
uma parte delimitada do solo e as construções nele existentes que não tenham 
autonomia económica, e por prédio urbano qualquer edifício incorporado no solo, com 
os terrenos que lhe sirvam de logradouro. 3. É parte integrante toda a coisa móvel 
ligada materialmente ao prédio com carácter de permanência”. 
- artigo 205.º CC – coisas móveis - “1. São móveis todas as coisas não compreendidas 
no artigo [204]”. 
- artigo 1303.º CC: propriedade intelectual – “nº 1. os direitos de autor e a propriedade 
industrial estão sujeitos a legislação especial”. 
 

 

4.2. PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS (DOMÍNIO DO ESTADO) 

Todas as terras (chãos) que existem na Guiné-Bissau são 

propriedade do Estado (propriedade colectiva). 

 
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo é do Estado ou se 
há a convicção de que é de outras pessoas ou entidades. – Direito do Estado: i) Artigo 
12.º CRGB – “1. Na República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas 
de propriedade: a) A propriedade do Estado, património comum de todo o povo. 2. 
São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as 
principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”; ii) Lei n.º 
4/75, de 5 de Maio – “Base I – O solo, na totalidade do território nacional, quer seja 
urbano, rústico ou urbanizado, é integrado no domínio público do Estado, sendo 
insusceptível de redução a propriedade particular”; iii) Lei nº 5/98, de 28 de Abril – 
artigo 2º (Da propriedade da terra) – “1. Na República da Guiné-Bissau a terra é 
propriedade do Estado e património comum de todo o povo. 3. Os direitos constituídos 
sobre a terra e sobre os recursos naturais importam em igual protecção quer resultem 
do costume, quer da lei”. 
 

Os terrenos onde está instalada a tabanca são propriedade da 

comunidade (propriedade colectiva).  

 
Os terrenos de cultivo podem ser propriedade da família. 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo (terrenos de 
cultivo) é do Estado ou se há a convicção de que é de outras pessoas ou entidades. 
- artigo 20 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril: “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso 
consuetudinário, utilizadas e geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-
se-á sempre uma gestão racional e equilibrada dos recursos e a satisfação das 
necessidades básicas das populações. 2. Na medida do possível e por forma faseada 
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e participada das populações residentes nas Comunidades, procurar-se-á 
compatibilizar e adequar as práticas tradicionais de utilização das terras com os 
planos de urbanização e de ordenamento do território. 3. As normas e práticas 
tradicionais de defesa face à utilização e exploração dos recursos naturais e 
destinadas a garantir o equilíbrio entre essas actividades e a sua conservação, devem 
ser aplicadas tanto às populações residentes, como as não residentes, salvo 
disposição legal em contrário”. 
 

Os caminhos que dão acesso à tabanca são propriedade colectiva.  Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às 
vias públicas que dão acesso à tabanca. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

Todos os caminhos que podem ser utilizados na Guiné-Bissau são 
propriedade da comunidade (propriedade colectiva).  
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às 
vias públicas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

As águas do mar, os rios e os lagos e as lagoas são propriedade 

colectiva. 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do mar, das águas dos rios, 
dos lagos e lagoas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
- artigo 9 CRGB: “a República da Guiné-Bissau exerce a sua soberania: 1. Sobre todo 
o território nacional, que compreende: a) a superfície emersa compreendida nos 
limites das fronteiras nacionais; b) o mar interior e o mar territorial definidos por lei, 
assim como os respectivos leitos e subsolos; c) o espaço aéreo suprajacente aos 
espaços geográficos referidos nas alíneas anteriores”. 
 

As fontes de água potável e os poços de água potável pertencem ao 
dono do terreno ou da bolanha onde estão situados.  

Pretende-se saber qual a convicção sobre propriedade das fontes e poços de água 
potáveis. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

Os terrenos onde estão as florestas são propriedade colectiva. Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo florestal. 
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 - nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

As florestas são propriedade colectiva. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das florestas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

As pontes que atravessam os rios são propriedade colectiva. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das pontes. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-
estruturas sociais”. 
 

 

4.3. USO PRIVATIVO DA TERRA AO ABRIGO DA LEI DA TERRA  

É possível transmitir o direito à utilização da terra a qualquer pessoa 
(da mesma tabanca, de tabancas vizinhas ou que não têm qualquer 
ligação à tabanca). 
 
 

Pretende-se saber se existe a convicção de que é possível transmitir o direito de uso 
da terra a outra pessoa da comunidade ou de outra comunidade.  
- artigo 18.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - da transmissão dos direitos de uso 
privativo: “1. A transmissão dos direitos de uso privado da terra, sujeita ao regime de 
uso consuetudinário, é gratuita para as pessoas singulares ou colectivas residentes 
dos limites territoriais da Comunidade Local onde se localiza a terra em questão. 2. 
Será também gratuita a transmissão efectivada a favor de pessoas residentes em 
comunidades vizinhas. 3. Os direitos de uso privativo da terra, sujeita ao regime do 
uso consuetudinário, são transmissíveis por sucessão hereditária”. 
- artigo 19.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Outros casos de transmissão dos direitos 
de uso a terceiros: “n.º 1. A transmissão, para terceiros (…) dos direitos de uso privado 
da terra, sujeita ao regime de uso consuetudinário, implica a concordância expressa 
do Estado e das Comunidades Locais, revestirá a forma e seguirá o processo prescrito 
na presente lei para a concessão”. 
 

O direito à utilização da terra é transmitido de uma pessoa a outra 
por contrato(oral), que para ser eficaz deverá ser comunicado a 
certas pessoas. 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento/título de transmissão costumeiro do uso 
privativo da terra.  
- artigo 18.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da transmissão dos direitos de uso 
privativo: “4. As transmissões (…) serão regidas pelos usos e práticas locais, 
independentemente de contrato e de registo e por simples notificação aos 
representantes das respectivas Comunidades”; e artigo 21 da Lei nº 5/98, de 28 de 
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Abril - Da conversão dos direitos de uso: “É facultado ao titular de direitos de uso 
consuetudinário convertê-los em direitos de uso privativo titulados por contrato 
administrativo de concessão e sujeitos ao respectivo regime, suportando apenas os 
encargos administrativos com o processo”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode utilizar o terreno que 
lhe pertence em conformidade com aquilo que lhe foi permitido pelo 
cedente ou de acordo com os fins socialmente aceites.  
 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre o conteúdo e limites do uso privativo da 
terra.  
- artigo 20.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da exploração das terras no regime do uso 
consuetudinário – “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso consuetudinário, utilizadas 
e geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á sempre uma gestão 
racional e equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades básicas das 
populações”. 
 

O titular do direito de utilização da terra deve comunicar ao 
proprietário cedente que outra pessoa está a ocupar o terreno que 
lhe pertence.  
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento costumeiro de defesa quando há uma 
ocupação abusiva de terreno objecto de uso privativo.  
- artigo 28.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Defesa dos direitos do utente privativo: “1. 
Sempre que nalgum terreno dominial sujeito a direitos de uso privativo estes forem 
perturbados por ocupação abusiva ou outro meio, pode o respectivo titular requerer à 
entidade concedente que intime o contraventor a desocupar o terreno ou a demolir as 
obras feitas, no prazo que for marcado, ou adopte outras previdências que, no caso, 
se revelem mais eficazes”. 
 

O povo de uma tabanca não pode opor-se a que o direito de 
utilização da terra possa ser concedido a uma pessoa guineense 
que não vive nessa tabanca ou numa tabanca vizinha.  
 
Nota:Não há oposição se se tratar de utilização temporária do 
terreno. Caso se trate de utilização definitiva já pode haver essa 
oposição. 

Pretende-se saber se a comunidade se pode opor à transmissão do direito de uso 
privativo da terra.  
- artigo 33.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da consulta pública – “2. Durante o período 
de uma semana depois da afixação dos editais, o requerimento será difundido pela 
rádio nacional e local e nas duas línguas maternas dominantes na Comunidade Local 
onde se localizar a terra em questão. 3. No prazo de trinta dias a contar da afixação 
dos editais (…) poderão os interessados apresentar reclamação e oposição 
fundamentada”. 
 

O povo da tabanca não tem de ser ouvido quando um direito de 
utilização da terra é concedido a uma pessoa fora da tabanca. 
 
Nota:Não há oposição se se tratar de utilização temporária do 
terreno. Caso se trate de utilização definitiva já pode haver essa 
oposição. 

Pretende-se saber se a comunidade é ouvida quando se trate transmissão do direito 
de uso privativo da terra a alguém de outra comunidade.  
- artigo 44.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Comunidades locais - “Compete às 
Comunidades Locais: b) Dar parecer nos casos de transmissão dos direitos de uso 
consuetudinário a terceiros não residentes, nem vizinhos da Comunidade e nos casos 
da sua conversão em concessão”. 
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4.4. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDIVIDUAL 

As casas de habitação pertencem ao homem como chefe da família. 
 
Nota:Apesar de ser esta a regra já é possível encontrar na tabanca 
mulheres proprietárias de casas de habitação. 

 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário da casa de morada de família. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade 
- artigo 1305º CC “o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, 
fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com 
observância das restrições por ela impostas”. 
- artigo 1316º CC “o direito de propriedade adquire-se por contrato, sucessão por 
morte, usucapião, ocupação, acessão e demais modos previstos na lei”. 
 

As mulheres não podem ser proprietárias da casa da morada de 
família.  
 
Nota:Apesar de ser esta a regra já é possível encontrar na tabanca 

mulheres proprietárias de casas de habitação. 

Pretende-se saber se a mulher pode ser proprietária da casa de morada de família. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este 
tipo de limites ao direito de propriedade – artigo 25 CRGB “o homem e a mulher são 
iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e 
cultural”. 
 

Na tabanca, não é possível ser dono de mais do que uma casa de 
habitação.  
 
 

Pretende-se saber se é admissível que alguém tenha mais do que uma casa de 
habitação. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este 
tipo de limites ao direito de propriedade. 
 

O dono das casas (ou celeiros) onde se guardam os cereais é o 
homem (chefe da família). 
 
Nota:Apesar de ser esta a regra já é possível encontrar na tabanca 
mulheres proprietárias de celeiros. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos armazéns ou celeiros. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

Os locais e edifícios utilizados no culto religioso e onde se guardam 

os objectos de culto do povo que vive na tabanca são propriedade 

colectiva, sem prejuízo de serem administrados por uma linhagem 

familiar (djorsom). 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos locais de culto. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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4.5. PROPRIEDADE DE MÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDIVIDUAL 

Os rebanhos de gado têm um proprietário individual.  
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos rebanhos de gado. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

O dono das crias que nascem nos rebanhos de gado é o dono do 
rebanho.  
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem nos 
rebanhos de gado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: – nº 3 “Consideram-se 
frutos das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das 
cabeças que por qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os 
que têm direito aos frutos naturais até um momento determinado, ou a partir de certo 
momento, fazem seus todos os frutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

Os animais domésticos, como porcos e galinhas, têm um 
proprietário individual. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos animais domésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

As crias que nascem de animais domésticos, como porcos e 
galinhas, pertencem ao dono do animal doméstico.  
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem dos animais 
domésticos.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: nº 3 “Consideram-se 
frutos das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das 
cabeças que por qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “nº 1. Os 
que têm direito aos frutos naturais até um momento determinado, ou a partir de certo 
momento, fazem seus todos os frutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

As camas, as arcas, os bancos e outras peças de mobiliário 
pertencem à família.  
 
Os objectos utilizados na feitura e no consumo da comida são 
normalmente propriedade familiar, sem prejuízo de poderem ser, em 
certos casos, propriedade da dona da casa. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis de uso 
doméstico. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

As roupas que são usadas por cada pessoa são propriedade 
daquele que as adquiriu de modo legítimo.  
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das roupas. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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Os barcos e outros meios de transporte de pessoas ou de coisas 
são propriedade daquele que as adquiriu de modo legítimo.  
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis utilizados como 
meio de transporte. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

Os rádios, os televisores e os telemóveis são propriedade daquele 
que as adquiriu de modo legítimo. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis 
electrodomésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os 
adquire, salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

 

4.6. PROPRIEDADE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, USUFRUTO, ENFITUESE, SERVIDÃO, PO SSE, USUCAPIÃO E 

OCUPAÇÃO 

É possível ter em seu poder e usar uma coisa sem ser o verdadeiro 
dono dela.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à posse e 
ao usufruto.  
- Direito do Estado em vigor: i) Lei n.º 5/98, de 28 de Abril – n.º 1 do artigo 12.º - Do 
conteúdo do direito de uso privativo: “Qualquer título de uso privativo em vigor, confere 
aos respectivos titulares o direito de utilização, de exploração e de fruição, em 
exclusivo, das terras dominiais a que respeitam, para os fins e com os limites 
consignados no respectivo contrato”; ii) artigos 1251.º a 1286.º CC – “posse é o poder 
que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício de 
propriedade ou de outro direito”; iii) artigo 1439.º CC – usufruto – “usufruto é o direito 
de gozar temporária e plenamente uma coisa ou direito alheio, sem alterar a sua forma 
ou substância”; e iv) artigo 1446.º CC – uso, fruição e administração da coisa ou do 
direito – “o usufrutuário pode usar, fruir e administrar a coisa ou o direito como faria 
um bom pai de família, respeitando o seu destino económico”). 
 

É possível utilizar um terreno para construir casas e fazer 
plantações, sendo o mesmo terreno da propriedade de outra 
pessoa, com o consentimento do proprietário. 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar ao direito 
de superfície.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1524.º CC – direito de superfície – “o direito de 
superfície consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, 
uma obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações”; e ii) artigo 1530.º 
CC – preço – “n.º 1. No acto da constituição do direito de superfície, pode 
convencionar-se, a título de preço, que o superficiário pague uma única prestação ou 
pague certa prestação anual, perpétua ou temporária”. 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de um terreno que se Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à 
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estava a usar e que era propriedade de outra pessoa.  
 
 

usucapião de coisa imóvel. 
- artigo 1287.º CC – “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de 
gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em 
contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que 
se chama usucapião”. 
- artigo 1294º CC: “Havendo título de aquisição e registo deste, a usucapião tem lugar: 
a) quando a posse, sendo de boa fé, tiver durado por dez anos, contados desde a data 
do registo; b) quando a posse, ainda que de má fé, houver durado quinze anos, 
contados da mesma data”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de uma coisa móvel 
(como um telemóvel) que se estava a usar e que era propriedade de 
outra pessoa.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à 
usucapião de coisa móvel. 
- artigo 1299.º CC – coisas não sujeitas a registo - “A usucapião de coisas não sujeitas 
a registo dá-se quando a posse, de boa-fé e fundada em justo título, tiver durado três 
anos, ou quando, independentemente da boa fé e de título, tiver durado seis anos”. 
 

Os animais bravos que são caçados pertencem ao caçador.  
 
Os peixes que são pescados no mar, no rio ou numa lagoa 
pertencem ao pescador.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à 
ocupação.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1318.º CC – coisas susceptíveis de ocupação – 
“podem ser adquiridos por ocupação os animais e outras coisas móveis que nunca 
tiveram dono, ou foram abandonados, perdidos ou escondidos pelos seus 
proprietários, salvas as restrições dos artigos seguintes”; e ii) artigo 1319.º CC – caça 
e pesca – “a ocupação dos animais bravios que se encontram no seu estado de 
liberdade natural é regulada por legislação especial”. 
 

Os enxames de abelhas encontrados numa árvore situada num 
terreno com dono são propriedade deste.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à 
ocupação. 
- artigo 1322.º CC – enxame de abelhas – “nº 1. O proprietário de enxame de abelhas 
tem o direito de o perseguir e capturar em prédio alheio, mas é responsável pelos 
danos que causar”, “nº 2. Se o dono da colmeia não perseguir o enxame logo que 
saiba terem as abelhas enxameado, ou se decorrerem dois dias sem que o exame 
tenha sido capturado, pode ocupá-lo o proprietário do prédio onde ele se encontre, ou 
consentir que outrem o ocupe”. 
 

O dono de um imóvel pode usar aquilo que lhe pertence, podendo 
ceder temporariamente o direito de uso a outra pessoa. 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de 
propriedade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – 
“o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e 
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disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância 
das restrições por ela impostas”; e ii) artigo 1346.º CC – emissão de fumo, produção 
de ruídos e factos semelhantes – “O proprietário de um imóvel pode opor-se à 
emissão de fumo, fuligem, vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à produção de 
trepidações e a outros quaisquer factos semelhantes, provenientes de prédio vizinho, 
sempre que tais factos importem um prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não 
resultem da utilização normal do prédio de que emanam”. 
 

É possível uma coisa pertencer a dois ou mais donos ao mesmo 
tempo.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à compropriedade. 
- artigo 1403.º CC – compropriedade – “1. Existe propriedade em comum, ou 
compropriedade, quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do 
direito de propriedade sobre a mesma coisa”. 
 

Se uma coisa pertence a mais do que um dono ao mesmo tempo é 
possível exigir a sua divisão.  
 
Quando um terreno pertence a mais do que uma pessoa a divisão 
só pode ser feita por acordo entre os proprietários ou, em caso de 
divergência, por recurso ao chefe da tabanca ou ao órgão judicial 
competente.  

Pretende-se saber como é efectuada a divisão da compropriedade e a demarcação 
entre propriedades. 
- artigo 1412º CC – direito a exigir a divisão – “1. Nenhum dos comproprietários é 
obrigado a permanecer na indivisão, salvo se houver convencionado que a coisa se 
conserve indivisa. 2. O prazo fixado para a indivisão da coisa não excederá cinco 
anos; mas é lícito renovar este prazo, uma ou mais vezes, por nova convenção”. 
- artigo 1413º CC – processo de divisão – “1. A divisão é feita amigavelmente ou nos 
termos da lei do processo. 2. A divisão amigável está sujeita à forma exigida para a 
alienação onerosa da coisa”. 
- artigo 1353.º CC – demarcação – “o proprietário pode obrigar os donos dos prédios 
confinantes a concorrerem para a demarcação das estremas entre o seu prédio e os 
deles”. 
- artigo 1356.º CC – direito de tapagem – “a todo o tempo o proprietário pode murar, 
valar, rodear de sebes o seu prédio, ou tapá-lo de qualquer modo”. 
 

Quem constrói uma casa pode abrir as portas e as janelas que 
quiser. 
 
 

Pretende-se saber se é admissível abrir portas e janelas livremente. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1360.º CC – abertura de janelas, portas, 
varandas e obras semelhantes – “1. O proprietário que no seu prédio levantar edifício 
ou outra construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem directamente 
sobre o prédio vizinho sem deixar entre este e cada uma das obras o intervalo de 
metro e meio”; e ii) artigo 1361 CC – prédios isentos da restrição – “as restrições do 
artigo precedente não são aplicáveis a prédios separados entre si por estrada, 
caminho, rua, travessa ou outra passagem por terreno do domínio público”. 
 

É possível usar uma casa de habitação sem ser dono dela e sem Pretende-se averiguar se existe uma figura semelhante ao direito de uso e habitação. 
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pagar nada pela sua utilização quando se tem o consentimento do 
dono.  
 
 

- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1484.º CC – uso e habitação – “1. O direito de 
uso consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos 
frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família. 2. Quando 
este direito se refere a casas de morada, chama-se direito de habitação”; e ii) artigo 
1487.º CC – âmbito da família – “na família do usuário ou do morador usuário 
compreendem-se apenas o cônjuge, não separado judicialmente de pessoas e bens, 
os filhos solteiros, outros parentes a quem sejam devidos alimentos e as pessoas que, 
convivendo com o respectivo titular, se encontrem ao seu serviço ou ao serviço das 
pessoas designadas”. 
 

Embora não seja comum, nada impede utilizar uma casa de 
habitação de que não se é dono por se estar a pagar uma quantia 
em dinheiro.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo 
qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa 
mediante retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-
se arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 
 

Só é possível usar um terreno para cultivo sem ser dono dele e sem 
pagar nada pela sua utilização desde que haja consentimento do 
seu proprietário.  
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento mas sem 
retribuição 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo 
qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa 
mediante retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-
se arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 
 

Não há possibilidade de usar um terreno para cultivo, como se se 
fosse proprietário dele, tendo que pagar pela utilização. 
 
 
Nota:Excepcionalmente, nalgumas tabancas, é possível o 
pagamento pela utilização de um terreno. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo 
qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa 
mediante retribuição”; ii) artigo 1023 CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se 
arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”; e iii)  Decreto nº 13-A/89, de 9 de 
Junho de 1989 – “Artigo 1. 1. O presente decreto regula o arrendamento dos prédios 
urbanos sem prejuízo das disposições do Código Civil, quer gerais, quer próprias do 
contrato de locação, que o não contrariem”; e “Artigo 22. 1. A renda consistirá sempre 
em certa soma de dinheiro em moeda nacional”. 
 

O dono de uma coisa móvel pode usar e dispor do bem que lhe 
pertence. 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de 
propriedade de bens móveis. 
- artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o proprietário goza de modo 
pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe 
pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela 
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impostas”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
desconhecido este deve ser entregue ao Régulo, ao comité da 
tabanca ou a um ancião para que o sucedido seja divulgado através 
dos meios de comunicação local. 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um 
animal não se sabendo quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar 
animal ou coisa móvel perdida (…); se não saber a quem pertence, deve anunciar o 
achado do modo mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades 
locais, ou avisar as autoridades, observando os usos da terra, sempre que os haja. 2. 
Anunciado o achado, o achador faz sua a coisa perdida, se não for reclamada pelo 
dono dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. 3. Restituída a coisa, o 
achador tem direito à indemnização do prejuízo havido e das despesas realizadas, 
bem como de um prémio dependente do valor do achado no momento da entrega”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
conhecido o animal deve ser entregue ao seu proprietário. 
 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um 
animal sabendo-se quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar 
animal ou coisa móvel perdida e souber a quem pertencer deve restituir o animal ou a 
coisa a seu dono, ou avisar este do achado. 2. Anunciado o achado, o achador faz sua 
a coisa perdida, se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar 
do anúncio ou aviso. 3. Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do 
prejuízo havido e das despesas realizadas, bem como de um prémio dependente do 
valor do achado no momento da entrega”. 
 

As plantas e as coisas que são trazidas pelos rios pertencem ao 
primitivo dono se puderem ser separadas sem prejuízo para o dono 
do terreno, caso contrário passam a ser propriedade do dono do 
terreno onde foram encontradas. 
 
 

Pretende-se saber qual o regime em caso de avulsão. 
- artigo 1329.º CC – avulsão – “1. Se, por acção natural e violenta, a corrente arrancar 
quaisquer plantas ou levar qualquer objecto ou porção conhecida de terreno, e arrojar 
essas coisas sobre prédio alheio, o dono delas tem o direito de exigir que lhe sejam 
entregues, contando que o faça dentro de seis meses, se antes não foi notificado para 
fazer a remoção no prazo judicialmente assinado”. 
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes ou 
plantas daquele que semeou ou plantou pertencem ao proprietário 
do terreno.  
 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas de boa-
fé em terreno alheio. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1340.º CC – obras, sementeiras ou plantações 
feitas de boa fé em terreno alheio – “1. Se alguém, de boa fé, construir obra em 
terreno alheio, ou nele fizer sementeira ou plantação, e o valor que as obras, 
sementeiras ou plantações tiverem trazido à totalidade do prédio for maior do que o 
valor que tinha antes, o autor da incorporação adquire a propriedade dele, pagando o 
valor que o prédio tinha antes das obras, sementeiras ou plantações. 3. Se o valor 
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acrescentado for menor, as obras, sementeiras ou plantações pertencem ao dono do 
terreno, com obrigação de indemnizar o autor delas do valor que tinham ao tempo da 
incorporação”; e ii) artigo 1341.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas de má 
fé em terreno alheio – “Se a obra, sementeira ou plantação for feita de má fé, tem o 
dono do terreno o direito de exigir que seja desfeita e que o terreno seja restituído ao 
seu primitivo estado à custa do autor dela, ou, se o preferir, o direito de ficar com a 
obra, sementeira ou plantação pelo valor que for fixado segundo as regras do 
enriquecimento sem causa”. 
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes ou 
plantas que também não pertencem à pessoa que semeou ou 
plantou pertencem ao proprietário do terreno. 
 
 
 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas com 
materiais alheios em terreno alheio. 
- artigo 1342.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais alheios em 
terreno alheio – “1. Quando as obras, sementeiras ou plantações sejam feitas em 
terreno alheio com materiais, sementes ou plantas alheias, ao dono dos materiais, 
sementes ou plantas cabem os direitos conferidos no artigo 1340.º ao dono da 
incorporação, quer este esteja de boa, quer de má fé”. 
 

Quando as árvores ou os arbustos de um vizinho estiverem a 
crescer para dentro de um terreno que não lhe pertence, quem 
semeou a árvore pode cortar esses ramos, mas enquanto o não fizer 
a parte que está a invadir o terreno alheio pertence ao proprietário 
do respectivo terreno.  
 
 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos. 
- artigo 1366.º CC – plantação de árvores e arbustos – “1. É lícita a plantação de 
árvores e arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é 
permitido arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou 
ramos que sobre ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou 
extrajudicialmente, o não fizer dentro de três dias”. 
 

Se as pessoas interessadas não chegarem a um acordo, a decisão 
de arrancar árvores ou arbustos que estejam situados na linha de 
divisão entre a propriedade de duas pessoas é tomada pelo Régulo 
ou pelas autoridades do Estado. 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos situados em linha 
divisória 
- artigo 1368.º CC – árvores ou arbustos situados na linha divisória – “as árvores ou 
arbustos nascidos na linha divisória de prédios pertencentes a donos diferentes 
presumem-se comuns; qualquer dos consortes tem a faculdade de os arrancar, mas o 
outro tem direito a haver metade do valor das árvores ou arbustos, ou metade da 
lenha ou madeira que produzirem, como mais lhes convier”. 
 

É possível obrigar o dono de um terreno a dar passagem ao dono de 
um outro terreno para ter acesso a água para uso doméstico ou para 
uso agrícola.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- artigo 1556.º CC – servidões de passagem para o aproveitamento de águas – “1. 
Quando para seus gastos domésticos os proprietários não tenham acesso às fontes, 
poços e reservatórios públicos destinados a esse uso, bem como às correntes de 
domínio público, podem ser constituídas servidões de passagem”, 
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É possível obrigar o dono de um terreno a dar passagem a uma 
manada de gado para esta ter acesso aos locais de pastagem e 
água. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- Direito do Estado em vigor: i) Lei nº 5-A/92, de 17 de Setembro – artigo 19.º - Das 
servidões legais: “Os requerentes de autorizações e concessões de utilização das 
águas podem pedir que as servidões necessárias a evacuação ou passagem para 
canalização das águas ou para o afluir de um bebedouro ou construção de um 
reservatório, sejam incluídas nas autorizações e concessões. Esta inclusão pode ser 
efectuada desde que haja um acordo com o proprietário ou usufrutuário do terreno a 
utilizar e eventualmente poderá prever as indemnizações ou direitos que comporte 
essa utilização”; ii) artigo 1556.º CC – aproveitamento de águas para fins agrícolas – 
“1. O proprietário que não tiver nem puder obter, sem excessivo incómodo ou 
dispêndio, água suficiente para a irrigação do seu prédio, tem a faculdade de 
aproveitar as águas dos prédios vizinhos, que estejam sem utilização, pagando o seu 
justo valor”. 
- Lei nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 8.º - Das terras de pastagem: “2. Os proprietários, 
pastores ou guardas das manadas de gado têm direito de acesso livre aos pastos e 
água, em zonas reservadas para o efeito, não podendo esse acesso acarretar 
prejuízos para os residentes das Comunidades Locais, constituindo-se na obrigação 
de indemnizar os prejuízos efectivamente causado”, 
 

 

4.7. GESTÃO DAS FLORESTAS 

A decisão sobre a transformação de uma floresta num campo de 
cultivo é tomada pelo proprietário do terreno ou pelo Régulo se for 
uma floresta comunitária. 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Direito do 
Estado em vigor: Decreto-Lei n.º 4-A/91, de 29 de Outubro: 
- artigo 22 - florestas comunitárias – “1. Consideram-se florestas comunitárias as áreas 
do domínio florestal que venham a ser objecto de registo de harmonia com a Lei das 
Terras e não tenham sido englobadas em perímetros submetidos ao regime de 
protecção ou de protecção. A gestão das florestas comunitárias será efectuada pelas 
tabancas titulares de direitos no devido respeito pelas disposições pertinentes do 
presente diploma e das normas regulamentares adoptadas para a sua execução” 
- artigo 15.º – regime florestal de produção – “1. O regime florestal de produção visa 
assegurar que o ordenamento do património florestal, a sua organização e exploração 
no espaço e no tempo se submetem a regras técnicas de gestão, susceptíveis de 
optimizar o seu contributo em produtos e serviços em termos de perpetuidade de 
recursos e conservação dos sistemas ecológicos que integram tal património. 2. As 
florestas e restantes áreas de aptidão florestal existentes na Guiné-Bissau são 
classificadas no regime florestal de produção enquanto outro não for aplicado ou 
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sejam excluídas do regime florestal”. 
 

A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto aos 
campos de cultivo é tomada pelo proprietário do terreno onde se 
situam essas árvores.  
 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Decreto-Lei nº 
4-A/91, de 29 de Outubro:  
– artigo 26.º (Abate de árvores) – “1. O abate total ou parcial de árvores ou de 
vegetação arbórea situadas em terrenos agrícolas, ou em terrenos delimitados 
circundando uma habitação, um edifício industrial, comercial ou administrativo pode 
ser efectuado com dispensa de autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça e 
sem pagamento de qualquer taxa, desde que o arvoredo abatido se destine à 
utilização do próprio. Quando se destina à utilização por terceiros terá o respectivo 
proprietário que requerer à Direcção Geral das Florestas e Caça autorização prévia de 
abate e proceder ao pagamento das taxas em vigor e efectuar a venda de acordo com 
as tabelas vigentes”. 
– o abate ilegal de árvores é punido em conformidade com o nº 1 do artigo 54.º com 
“pena de prisão de 1 ano até 2 anos e sujeitos ao pagamento de uma multa cujo 
montante será pelo menos igual ao dobro do valor dos pagamentos que deveriam ser 
efectuados, cumulativa ou alternativamente, de acordo com a extensão dos danos ou 
prejuízos causados”. 
 

A decisão sobre a apanha de lenha para utilização doméstica é 
tomada pelo proprietário do terreno onde se situa a floresta ou pelo 
Régulo se for uma floresta comunitária. 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias. 
- Direito do Estado em vigor - Decreto-Lei nº 4-A/91, de 29 de Outubro: i) artigo 27.º - 
Direitos de uso e de abate: “alínea a) do nº1. O exercício do direito de uso e de 
colheita nos terrenos submetidos ao regime florestal de protecção, depende sempre 
da prévia autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça, e poderá ser 
concedido a título gratuito para o auto-consumo das tabancas (…) sendo limitado à 
apanha da lenha seca e exercido sob vigilância e controle do mesmo serviço”; e ii) 
artigo 28.º - Actividades florestais acessórias: “São livres as actividades florestais 
acessórias, isto é de colheita de plantas medicinais ou alimentares, de lenhas, de 
canas e de frutos bem como de apicultura no domínio florestal que não tenha sido 
objecto de classificação”. 
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PAPEIS 

 

4. PROPRIEDADE E USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

4.1. REGIME DA PROPRIEDADE 

 
USO OU COSTUME 

(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 
NORMA/ 

SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Existe propriedade individual, propriedade do Régulo, 

propriedade do clã e propriedade colectiva.  

 

Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à convicção de que 
as pessoas individualmente são proprietárias da terra em que habitam. 
O regime jurídico da propriedade deve ser enquadrado no âmbito do artigo 12 da 
Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em conformidade com o qual: “1.Na 
República da Guiné-Bissau são reconhecidas as seguintes formas de propriedade: a) a 
propriedade do Estado, património comum de todo o povo; b) a propriedade cooperativa que, 
organizada sob a base do livre consentimento, incide sobre a exploração agrícola, a 
produção de bens de consumo, o artesanato e outras actividades fixadas por lei; c) a 
propriedade privada, que incide sobre bens distintos dos do Estado. 2. São propriedade do 
Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as principais fontes de energia, a 
riqueza florestal e as infra-estruturas sociais”. 
O artigo 2 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril, que regulamenta o regime jurídico do uso privativo 
da terra, integrada no domínio público do Estado, estabelece em conformidade com a norma 
constitucional que: “1. Na República da Guiné-Bissau a terra é propriedade do Estado e 
património comum de todo o povo. 2. A terra como suporte físico fundamental da 
comunidade é valor eminentemente nacional, qualquer que seja a forma da sua utilização e 
exploração. 3. Os direitos constituídos sobre a terra e sobre os recursos naturais importam 
em igual protecção quer resultem do costume, quer da lei. 4. As benfeitorias realizadas sobre 
a terra podem ser de propriedade pública ou privada”. 
- alínea b) do Artigo 3º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - “uso consuetudinário: utilização da 
terra de acordo com as regras, costumes e práticas tradicionais e constantes de uma 
determinada Comunidade Local, que definem poderes e deveres recíprocos e disciplinam a 
sua gestão”. 
 

É possível ser dono de bens imóveis, de bens móveis e de Pretende-se saber qual o costume e as práticas locais no que respeita à propriedade de 
coisas imóveis e móveise de coisas imateriais. 
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bens imaterais.    

 

- artigo 203 do Código Civil (CC): “as coisas são imóveis ou móveis (…). 
- artigo 204.º CC: “1. São coisas imóveis: a) Os prédios rústicos e urbanos; b) as águas; c) 
as árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao solo; d) os 
direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas anteriores; e) as partes integrantes 
dos prédios rústicos e urbanos. 2. Entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do 
solo e as construções nele existentes que não tenham autonomia económica, e por prédio 
urbano qualquer edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro. 
3. É parte integrante toda a coisa móvel ligada materialmente ao prédio com carácter de 
permanência”. 
- artigo 205.º CC – coisas móveis - “1. São móveis todas as coisas não compreendidas no 
artigo [204]”. 
- artigo 1303.º CC: propriedade intelectual – “nº 1. os direitos de autor e a propriedade 
industrial estão sujeitos a legislação especial”. 
 

 

4.2. PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS (DOMÍNIO DO ESTADO) 

 
O Estado é o dono de todas as terras (chãos) que existem na 
Guiné-Bissau.  
 
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo é do Estado ou se há a 
convicção de que é de outras pessoas ou entidades. – Direito do Estado em vigor: i) Artigo 
12.º da Constituição da Guiné-Bissau (CRGB) – “1. Na República da Guiné-Bissau são 
reconhecidas as seguintes formas de propriedade: a) A propriedade do Estado, património 
comum de todo o povo. 2. São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”; ii) Lei n.º 4/75, de 5 de Maio – “Base I – O solo, na totalidade do território nacional, 
quer seja urbano, rústico ou urbanizado, é integrado no domínio público do Estado, sendo 
insusceptível de redução a propriedade particular”; iii) Lei nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 2º 
(Da propriedade da terra) – “1. Na República da Guiné-Bissau a terra é propriedade do 
Estado e património comum de todo o povo. 3. Os direitos constituídos sobre a terra e sobre 
os recursos naturais importam em igual protecção quer resultem do costume, quer da lei”. 
 

Os terrenos onde está instalada a tabanca são propriedade do 
Régulo.   
 
Os terrenos de cultivo são propriedade do clã.  
 

Pretende-se saber se existe a noção de que a propriedade do solo (terrenos de cultivo) é do 
Estado ou se há a convicção de que é de outras pessoas ou entidades. 
- artigo 20 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril: “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso 
consuetudinário, utilizadas e geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á 
sempre uma gestão racional e equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades 
básicas das populações. 2. Na medida do possível e por forma faseada e participada das 
populações residentes nas Comunidades, procurar-se-á compatibilizar e adequar as práticas 
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tradicionais de utilização das terras com os planos de urbanização e de ordenamento do 
território. 3. As normas e práticas tradicionais de defesa face à utilização e exploração dos 
recursos naturais e destinadas a garantir o equilíbrio entre essas actividades e a sua 
conservação, devem ser aplicadas tanto às populações residentes, como as não residentes, 
salvo disposição legal em contrário”. 
 

Os caminhos que dão acesso à tabanca são colectivos.  
 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às vias 
públicas que dão acesso à tabanca, 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”, 
 

O Estado é o dono de todos os caminhos que podem ser 
utilizados na Guiné-Bissau.  
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo no que respeita às vias 
públicas: 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”, 
 

O Estado é o dono das águas do mar.  
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do mar. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
- artigo 9 CRGB: “a República da Guiné-Bissau exerce a sua soberania: 1. Sobre todo o 
território nacional, que compreende: a) a superfície emersa compreendida nos limites das 
fronteiras nacionais; b) o mar interior e o mar territorial definidos por lei, assim como os 
respectivos leitos e subsolos; c) o espaço aéreo suprajacente aos espaços geográficos 
referidos nas alíneas anteriores”. 
 

Os rios são propriedade colectiva.  
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das águas dos rios. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O clã é o dono dos lagos e das lagoas.  
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das águas dos lagos e lagoas. 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
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As fontes de água potável são colectivas.  
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre propriedade das fontes de água potáveis 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

Os poços de água potável pertencem ao proprietário do 
terreno onde se encontram. 
 
Nota: Na tabanca Bijimita a resposta foi a de que pertenciam ao 
Régulo. 

 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade dos poços de água potáveis 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 

Os terrenos onde estão as florestas são propriedade do clã.  
 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade do solo florestal 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O dono das florestas é o clã. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das florestas 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

O dono das pontes que atravessam os rios é o Estado. 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre a propriedade das pontes 
- nº 2 do artigo 12 CRGB: “São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas 
sociais”. 
 

 

4.3. USO PRIVATIVO DA TERRA AO ABRIGO DA LEI DA TERRA 
 
É possível transmitir o direito à utilização da terra a qualquer 
pessoa (da mesma tabanca, de tabancas vizinhas ou que não 
têm qualquer ligação à tabanca).  
 
 

Pretende-se saber se existe a convicção de que é possível transmitir o direito de uso da terra 
a outra pessoa da comunidade.  
- artigo 18.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - da transmissão dos direitos de uso privativo: “1. 
A transmissão dos direitos de uso privado da terra, sujeita ao regime de uso consuetudinário, 
é gratuita para as pessoas singulares ou colectivas residentes dos limites territoriais da 
Comunidade Local onde se localiza a terra em questão. 2. Será também gratuita a 
transmissão efectivada a favor de pessoas residentes em comunidades vizinhas. 3. Os 
direitos de uso privativo da terra, sujeita ao regime do uso consuetudinário, são 
transmissíveis por sucessão hereditária.  
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- artigo 19.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Outros casos de transmissão dos direitos de uso 
a terceiros: “n.º 1. A transmissão, para terceiros (…) dos direitos de uso privado da terra, 
sujeita ao regime de uso consuetudinário, implica a concordância expressa do Estado e das 
Comunidades Locais, revestirá a forma e seguirá o processo prescrito na presente lei para a 
concessão”. 
 

O direito à utilização da terra é transmitido de uma pessoa 
para a outra através de contrato verbal (contrato de 
concessão gratuito ou de arrendamento). 
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento/título de transmissão costumeiro do uso privativo da 
terra.  
- artigo 18.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da transmissão dos direitos de uso privativo: “4. 
As transmissões (…) serão regidas pelos usos e práticas locais, independentemente de 
contrato e de registo e por simples notificação aos representantes das respectivas 
Comunidades”; e artigo 21 da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da conversão dos direitos de uso: 
“É facultado ao titular de direitos de uso consuetudinário convertê-los em direitos de uso 
privativo titulados por contrato administrativo de concessão e sujeitos ao respectivo regime, 
suportando apenas os encargos administrativos com o processo”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode usufruir do 
terreno que lhe pertence.  
 
 

Pretende-se saber qual a convicção sobre o conteúdo e limites do uso privativo da terra.  
- artigo 20.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da exploração das terras no regime do uso 
consuetudinário: “1. Nas terras sujeitas ao regime de uso consuetudinário, utilizadas e 
geridas de acordo com as práticas tradicionais, procurar-se-á sempre uma gestão racional e 
equilibrada dos recursos e a satisfação das necessidades básicas das populações”. 
 

O titular do direito de utilização da terra pode opor-se ou 
queixar-se às autoridades tradicionais se outra pessoa 
pretender ocupar o terreno que lhe pertence.  
 
 

Pretende-se saber qual o procedimento costumeiro de defesa quando há uma ocupação 
abusiva de terreno objecto de uso privativo. 
- artigo 28.º da Lei n.º 5/98, de 28 de Abril - Defesa dos direitos do utente privativo: “1. 
Sempre que nalgum terreno dominial sujeito a direitos de uso privativo estes forem 
perturbados por ocupação abusiva ou outro meio, pode o respectivo titular requerer à 
entidade concedente que intime o contraventor a desocupar o terreno ou a demolir as obras 
feitas, no prazo que for marcado, ou adopte outras previdências que, no caso, se revelem 
mais eficazes”. 
 

O povo de uma tabanca não pode opor-se a que o direito de 
utilização da terra possa ser concedido a uma pessoa 
guineense que não vive nessa tabanca ou numa tabanca 
vizinha, a não ser que a utilização prevista venha a causar 
prejuízo para a comunidade. 
 
 

Pretende-se saber se a comunidade se pode opor à transmissão do direito de uso privativo 
da terra. 
- artigo 33.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Da consulta pública: “2. Durante o período de 
uma semana depois da afixação dos editais, o requerimento será difundido pela rádio 
nacional e local e nas duas línguas maternas dominantes na Comunidade Local onde se 
localizar a terra em questão. 3. No prazo de trinta dias a contar da afixação dos editais (…) 
poderão os interessados apresentar reclamação e oposição fundamentada”. 



 

 

365 

 

O povo da tabanca não tem de ser ouvido quando um direito 
de utilização da terra é concedido a uma pessoa fora da 
tabanca, a não ser que a utilização prevista venha a causar 
prejuízo para a comunidade. 

Pretende-se saber se a comunidade é ouvida quando se trate transmissão do direito de uso 
privativo da terra a alguém de outra comunidade.  
- artigo 44.º da Lei nº 5/98, de 28 de Abril - Comunidades locais: “Compete às Comunidades 
Locais: b) Dar parecer nos casos de transmissão dos direitos de uso consuetudinário a 
terceiros não residentes, nem vizinhos da Comunidade e nos casos da sua conversão em 
concessão”. 
 

 

4.4. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INDIVIDUAL 

 
Os homens e as mulheres podem ser proprietários das casas 
de habitação. 
 
Nota: Só na actualidade é que as mulheres começaram a ser 
proprietárias de casas de habitação  
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário da casa de morada de família. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade 
- artigo 1305º CC “o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição 
e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das 
restrições por ela impostas”. 
- artigo 1316º CC “o direito de propriedade adquire-se por contrato, sucessão por morte, 
usucapião, ocupação, acessão e demais modos previstos na lei”. 
 

É possível ser proprietário de mais do que uma casa de 
habitação. 
 
 

Pretende-se saber se é admissível que alguém tenha mais do que uma casa de habitação. 
Não tem paralelo directo no Direito do Estado em vigor, onde não se conhecem este tipo de 
limites ao direito de propriedade. 
 

O dono das casas (ou celeiros) onde se guardam os cereais é 
o homem. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos armazéns ou celeiros. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

O dono dos edifícios utilizados para o culto religioso e onde se 
guardam os objectos de culto do povo que vive na tabanca é o 
clã. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos locais de culto. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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4.5. PROPRIEDADE DE MÓVEIS SOBRE OS QUAIS PODEM SER CONSTITUÍDOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INDIVIDUAL 

Tanto o homem como a mulher podem ser donos de rebanhos 
de gado e das respectivas crias. 
 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos rebanhos de gado e das respectivas 
crias. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade 
Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem nos rebanhos de 
gado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: – “3. Consideram-se frutos 
das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que por 
qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “1. Os que têm direito aos frutos 
naturais até um momento determinado, ou a partir de certo momento, fazem 
seustodososfrutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

Os animais domésticos e as crias que nascem dos animais 
domésticos, como porcos e galinhas, pertencem ao dono do 
animal doméstico que pariu a cria. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos animais domésticos e das 
respectivas crias. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade 
Pretende-se saber quem é considerado proprietário das crias que nascem nos rebanhos de 
gado.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 212.º CC - frutos naturais: – “3. Consideram-se frutos 
das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que por 
qualquer causa vierem a faltar…”; e ii) artigo 213.º CC – “1. Os que têm direito aos frutos 
naturais até um momento determinado, ou a partir de certo momento, fazem seustodos 
osfrutos percebidos durante a vigência do seu direito”. 
 

O dono dos bancos, das camas e de outras peças de 
mobiliário tanto pode ser o homem como a mulher.  
 
Nota: Antes os bancos e as camas eram propriedade do 
homem. Actualmente tanto o homem assim como a mulher 
podem ser proprietários. O mesmo se diz em relação ao 
mobiliário. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis de uso doméstico. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

As roupas que são usadas por cada pessoa têm um 
proprietário individual. 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário das roupas. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
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As bicicletas, os barcos e outros meios de transporte de 
pessoas ou de coisas têm um proprietário individualizado, que 
tanto pode ser uma única pessoa ou mais de uma em 
compropriedade.  
 
Nota: Podem ser propriedade individual, como também podem 
ser da propriedade de várias pessoas (consortes). 
 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis utilizados como meio 
de transporte. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 

Os rádios, os televisores e os telemóveis têm um proprietário 
individual. 

Pretende-se saber quem é considerado proprietário dos bens móveis electrodomésticos. 
No Direito do Estado em vigor a propriedade dos bens normalmente é de quem os adquire, 
salvo se existir uma transmissão posterior do direito de propriedade. 
 

 

4.6. PROPRIEDADE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, USUFRUTO, ENFITUESE, SERVIDÃO, POSSE, USUCAPIÃO E 
OCUPAÇÃO 

 

É possível ter em seu poder e usar uma coisa sem ser o 
verdadeiro dono dela. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à posse e ao 
usufruto.  
- Direito do Estado em vigor: i) Lei n.º 5/98, de 28 de Abril – n.º 1 do artigo 12.º - Do 
conteúdo do direito de uso privativo: “Qualquer título de uso privativo em vigor, confere aos 
respectivos titulares o direito de utilização, de exploração e de fruição, em exclusivo, das 
terras dominiais a que respeitam, para os fins e com os limites consignados no respectivo 
contrato”; ii) artigos 1251.º a 1286.º CC – “posse é o poder que se manifesta quando alguém 
actua por forma correspondente ao exercício de propriedade ou de outro direito”; iii) artigo 
1439.º CC – usufruto – “usufruto é o direito de gozar temporária e plenamente uma coisa ou 
direito alheio, sem alterar a sua forma ou substância”; e iv) artigo 1446.º CC – uso, fruição e 
administração da coisa ou do direito – “o usufrutuário pode usar, fruir e administrar a coisa 
ou o direito como faria um bom pai de família, respeitando o seu destino económico”). 
 

É possível utilizar um terreno para construir casas e fazer 
plantações sendo o mesmo terreno da propriedade de outra 
pessoa. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar ao direito de 
superfície.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1524.º CC – direito de superfície – “o direito de 
superfície consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma 
obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações”; e ii) artigo 1530.º CC – preço 
– “n.º 1. No acto da constituição do direito de superfície, pode convencionar-se, a título de 
preço, que o superficiário pague uma única prestação ou pague certa prestação anual, 
perpétua ou temporária”. 
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Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de um terreno 
que se estava a usar e que era propriedade de outra pessoa. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à usucapião de 
coisa imóvel. 
- artigo 1287.º CC – “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, 
mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a 
aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama 
usucapião”. 
- artigo 1294º CC: “Havendo título de aquisição e registo deste, a usucapião tem lugar: a) 
quando a posse, sendo de boa fé, tiver durado por dez anos, contados desde a data do 
registo; b) quando a posse, ainda que de má fé, houver durado quinze anos, contados da 
mesma data”. 
 

Não é possível passar a ser o verdadeiro dono de uma coisa 
móvel (como um telemóvel) que se estava a usar e que era 
propriedade de outra pessoa. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à usucapião de 
coisa móvel. 
- artigo 1299.º CC – coisas não sujeitas a registo - “A usucapião de coisas não sujeitas a 
registo dá-se quando a posse, de boa-fé e fundada em justo título, tiver durado três anos, ou 
quando, independentemente da boa fé e de título, tiver durado seis anos”. 
 

Os animais bravos que são caçados pertencem ao Régulo.  
 
Os peixes que são pescados no mar, no rio ou numa lagoa 
pertencem ao pescador. 
 

Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à ocupação.  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1318.º CC – coisas susceptíveis de ocupação – “podem 
ser adquiridos por ocupação os animais e outras coisas móveis que nunca tiveram dono, ou 
foram abandonados, perdidos ou escondidos pelos seus proprietários, salvas as restrições 
dos artigos seguintes”; e ii) artigo 1319.º CC – caça e pesca – “a ocupação dos animais 
bravios que se encontram no seu estado de liberdade natural é regulada por legislação 
especial”. 
 

O enxame de abelhas pertence ao dono da colmeia. Pretende-se saber se existe uma situação jurídica que se possa assemelhar à ocupação. 
- artigo 1322.º CC – enxame de abelhas – “1. O proprietário de enxame de abelhas tem o 
direito de o perseguir e capturar em prédio alheio, mas é responsável pelos danos que 
causar. 2. Se o dono da colmeia não perseguir o enxame logo que saiba terem as abelhas 
enxameado, ou se decorrerem dois dias sem que o exame tenha sido capturado, pode 
ocupá-lo o proprietário do prédio onde ele se encontre, ou consentir que outrem o ocupe”. 
 

O dono de um imóvel pode usar, fruir e dispor aquilo que lhe 
pertence. 
 
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de propriedade. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o 
proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das 
coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela 
impostas”; e ii) artigo 1346.º CC – emissão de fumo, produção de ruídos e factos 
semelhantes – “O proprietário de um imóvel pode opor-se à emissão de fumo, fuligem, 
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vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à produção de trepidações e a outros quaisquer 
factos semelhantes, provenientes de prédio vizinho, sempre que tais factos importem um 
prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não resultem da utilização normal do prédio de 
que emanam”. 
 

É possível uma coisa pertencer a dois ou mais donos ao 
mesmo tempo. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à compropriedade. 
- artigo 1403.º CC – compropriedade – “1. Existe propriedade em comum, ou 
compropriedade, quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de 
propriedade sobre a mesma coisa”. 
 

Se uma coisa pertence a mais do que um dono ao mesmo 
tempo é possível exigir a sua divisão. 
 
Quando um terreno pertence a mais do que uma pessoa um 
dos donos pode apropriar-se da sua parte e devolver a parte 
que não lhe pertence ao respectivo dono. 
 

Pretende-se saber como é efectuada a divisão da compropriedade e a demarcação entre 
propriedades. 
- artigo 1412º CC – direito a exigir a divisão – “1. Nenhum dos comproprietários é obrigado a 
permanecer na indivisão, salvo se houver convencionado que a coisa se conserve indivisa. 
2. O prazo fixado para a indivisão da coisa não excederá cinco anos; mas é lícito renovar 
este prazo, uma ou mais vezes, por nova convenção”. 
- artigo 1413º CC – processo de divisão – “1. A divisão é feita amigavelmente ou nos termos 
da lei do processo. 2. A divisão amigável está sujeita à forma exigida para a alienação 
onerosa da coisa”. 
- artigo 1353.º CC – demarcação – “o proprietário pode obrigar os donos dos prédios 
confinantes a concorrerem para a demarcação das estremas entre o seu prédio e os deles”; 
- artigo 1356.º CC – direito de tapagem – “a todo o tempo o proprietário pode murar, valar, 
rodear de sebes o seu prédio, ou tapá-lo de qualquer modo”. 
 

Quem constrói uma casa pode abrir as portas e as janelas 
que quiser. 
 
 

Pretende-se saber se é admissível abrir portas e janelas livremente. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1360.º CC – abertura de janelas, portas, varandas e 
obras semelhantes – “nº 1. O proprietário que no seu prédio levantar edifício ou outra 
construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem directamente sobre o prédio 
vizinho sem deixar entre este e cada uma das obras o intervalo de metro e meio”; e ii) artigo 
1361 CC – prédios isentos da restrição – “as restrições do artigo precedente não são 
aplicáveis a prédios separados entre si por estrada, caminho, rua, travessa ou outra 
passagem por terreno do domínio público”. 
 

É possível usar uma casa de habitação sem ser dono dela e 
sem pagar nada pela sua utilização. 
 
É possível usar um terreno para cultivo sem ser dono dele e 
sem pagar nada pela sua utilização. 

Pretende-se averiguar se existe uma figura semelhante ao direito de uso e habitação. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1484.º CC – uso e habitação – “1. O direito de uso 
consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos, na 
medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família. 2. Quando este direito se 
refere a casas de morada, chama-se direito de habitação”; e ii) artigo 1487.º CC – âmbito da 
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família – “na família do usuário ou do morador usuário compreendem-se apenas o cônjuge, 
não separado judicialmente de pessoas e bens, os filhos solteiros, outros parentes a quem 
sejam devidos alimentos e as pessoas que, convivendo com o respectivo titular, se 
encontrem ao seu serviço ou ao serviço das pessoas designadas”. 
 

É possível utilizar uma casa de habitação de que não se é 
dono por se estar a pagar uma quantia em dinheiro. 
 
É possível utilizar um terreno para cultivo de que não se é 
dono por se estar a pagar uma quantia em dinheiro. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante ao arrendamento. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1022.º CC – locação – “locação é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante 
retribuição”; e ii) artigo 1023.º CC – arrendamento e aluguer – “a locação diz-se 
arrendamento quando versa sobre coisa imóvel”. 

Não é possível a utilização de um terreno para cultivo, como 
se se fosse o dono dele, tendo que pagar pela utilização uma 
quantidade fixa de géneros alimentares ou de dinheiro que 
pode aumentar caso a dívida não seja paga a tempo. 
 
Nota: Paga-se apenas uma quantia fixa, porque não existem 

juros de mora. 

 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à enfiteuse.  
- Direito do Estado em vigor - Código Civil – da enfiteuse – artigos 1491.º a 1523.º: i) artigo 
1491.º CC – “1. Tem o nome de emprazamento, aforamento ou enfiteuse o 
desmembramento do direito de propriedade em dois domínios, denominados directo e útil”; 
ii) artigo 1492 CC – perpetuidade da enfiteuse – “1. A enfiteuse é da sua natureza perpétua, 
sem prejuízo do direito de remição, nos casos em que é admitido”; iii) artigo 1502.º CC – 
fixação do foro – “1. A espécie e quantidade do foro são as fixadas no respectivo título, 
devendo ser certas e determinadas”; e iv) artigo 1504.º CC – foros em géneros – “1. Os foros 
em géneros que não for pago no devido prazo pode ser exigido judicialmente em dinheiro, 
sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 1499 [artigo 1499 (direitos do senhorio) “O 
senhorio tem direito: a) a receber anualmente o foro, e a haver o triplo dos foros em dívida 
quando haja mora no cumprimento”. 
 

O dono de uma coisa móvel pode usar e dispor do bem que 
lhe pertence. 
 
 

Pretende-se averiguar qual o entendimento sobre o conteúdo do direito de propriedade de 
bens móveis. 
- artigo 1305.º CC – conteúdo do direito de propriedade – “o proprietário goza de modo pleno 
e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro 
dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
desconhecido o aparecimento é anunciado publicamente, 
ficando o animal em casa do achador ou do Régulo até que 
possa ser feita a devolução ao proprietário. 
 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um animal 
não se sabendo quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar animal ou 
coisa móvel perdida (…); se não saber a quem pertence, deve anunciar o achado do modo 
mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades locais, ou avisar as 
autoridades, observando os usos da terra, sempre que os haja. 2. Anunciado o achado, o 
achador faz sua a coisa perdida, se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, 
a contar do anúncio ou aviso. 3. Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do 
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prejuízo havido e das despesas realizadas, bem como de um prémio dependente do valor do 
achado no momento da entrega”. 
 

Quando é encontrado gado ou animal doméstico cujo dono é 
conhecido o aparecimento deve ser comunicado ao 
proprietário. 
 
 

Pretende-se saber qual o entendimento sobre a reacção a ter quando se encontra um animal 
sabendo-se quem é o seu dono. 
- artigo 1323.º CC – animais e coisas móveis perdidas – “1. Aquele que encontrar animal ou 
coisa móvel perdida e souber a quem pertencer deve restituir o animal ou a coisa a seu 
dono, ou avisar este do achado. 2. Anunciado o achado, o achador faz sua a coisa perdida, 
se não for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. 3. 
Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do prejuízo havido e das despesas 
realizadas, bem como de um prémio dependente do valor do achado no momento da 
entrega”. 
 

O dono das plantas e das coisas que são trazidas pelos rios é 
aquele que as achar. 
 
 

Pretende-se saber qual o regime em caso de avulsão. 
- artigo 1329.º CC – avulsão – “1. Se, por acção natural e violenta, a corrente arrancar 
quaisquer plantas ou levar qualquer objecto ou porção conhecida de terreno, e arrojar essas 
coisas sobre prédio alheio, o dono delas tem o direito de exigir que lhe sejam entregues, 
contando que o faça dentro de seis meses, se antes não foi notificado para fazer a remoção 
no prazo judicialmente assinado”.    
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes 
ou plantas daquele que semeou ou plantou pertencem ao 
dono do terreno onde foi feita a plantação. 
 
 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas de boa-fé em 
terreno alheio. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 1340.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas de 
boa fé em terreno alheio – “1. Se alguém, de boa fé, construir obra em terreno alheio, ou 
nele fizer sementeira ou plantação, e o valor que as obras, sementeiras ou plantações 
tiverem trazido à totalidade do prédio for maior do que o valor que tinha antes, o autor da 
incorporação adquire a propriedade dele, pagando o valor que o prédio tinha antes das 
obras, sementeiras ou plantações. 3. Se o valor acrescentado for menor, as obras, 
sementeiras ou plantações pertencem ao dono do terreno, com obrigação de indemnizar o 
autor delas do valor que tinham ao tempo da incorporação”; e ii) artigo 1341.º CC – obras, 
sementeiras ou plantações feitas de má fé em terreno alheio – “Se a obra, sementeira ou 
plantação for feita de má fé, tem o dono do terreno o direito de exigir que seja desfeita e que 
o terreno seja restituído ao seu primitivo estado à custa do autor dela, ou, se o preferir, o 
direito de ficar com a obra, sementeira ou plantação pelo valor que for fixado segundo as 
regras do enriquecimento sem causa”. 
 

As colheitas feitas em terreno de outra pessoa com sementes 
ou plantas que também não pertencem à pessoa que semeou 

Pretende-se saber qual o regime das obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais 
alheios em terreno alheio. 
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ou plantou pertencem ao dono do terreno. 
 
 

- artigo 1342.º CC – obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais alheios em 
terreno alheio – “1. Quando as obras, sementeiras ou plantações sejam feitas em terreno 
alheio com materiais, sementes ou plantas alheias, ao dono dos materiais, sementes ou 
plantas cabem os direitos conferidos no artigo 1340.º ao dono da incorporação, quer este 
esteja de boa, quer de má fé”. 
 

Quando as árvores ou os arbustos de um vizinho estiverem a 
crescer para dentro de um terreno que não lhe pertence o 
Régulo ordena, em caso de conflito, que sejam cortados os 
ramos que estão a crescer para a propriedade alheia.  
 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos. 
- artigo 1366.º CC – plantação de árvores e arbustos – “1. É lícita a plantação de árvores e 
arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é permitido 
arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre 
ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou extrajudicialmente, o não 
fizer dentro de três dias”. 
 

Em caso de conflito é possível arrancar árvores ou arbustos 
que estejam situados na linha de divisão entre a propriedade 
de duas pessoas diferentes. 
 
 

Pretende-se saber qual o regime da plantação de árvores e arbustos situados em linha 
divisória. 
- artigo 1368.º CC – árvores ou arbustos situados na linha divisória – “as árvores ou arbustos 
nascidos na linha divisória de prédios pertencentes a donos diferentes presumem-se 
comuns; qualquer dos consortes tem a faculdade de os arrancar, mas o outro tem direito a 
haver metade do valor das árvores ou arbustos, ou metade da lenha ou madeira que 
produzirem, como mais lhes convier”. 
 

É possível obrigar o dono de um terreno a dar passagem ao 
dono de um outro terreno para ter acesso a água para uso 
doméstico ou para uso agrícola. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- artigo 1556.º CC – servidões de passagem para o aproveitamento de águas – “1. Quando 
para seus gastos domésticos os proprietários não tenham acesso às fontes, poços e 
reservatórios públicos destinados a esse uso, bem como às correntes de domínio público, 
podem ser constituídas servidões de passagem”. 
 

É possível obrigar o dono de um terreno a dar passagem a 
uma manada de gado para esta ter acesso aos locais de 
pastagem e água. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à servidão de passagem para o 
aproveitamento de águas. 
- Direito do Estado em vigor: i) Lei nº 5-A/92, de 17 de Setembro – artigo 19.º - Das 
servidões legais: “Os requerentes de autorizações e concessões de utilização das águas 
podem pedir que as servidões necessárias a evacuação ou passagem para canalização das 
águas ou para o afluir de um bebedouro ou construção de um reservatório, sejam incluídas 
nas autorizações e concessões. Esta inclusão pode ser efectuada desde que haja um acordo 
com o proprietário ou usufrutuário do terreno a utilizar e eventualmente poderá prever as 
indemnizações ou direitos que comporte essa utilização”; ii) artigo 1556.º CC – 
aproveitamento de águas para fins agrícolas – “1. O proprietário que não tiver nem puder 
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obter, sem excessivo incómodo ou dispêndio, água suficiente para a irrigação do seu prédio, 
tem a faculdade de aproveitar as águas dos prédios vizinhos, que estejam sem utilização, 
pagando o seu justo valor”. 
- Lei nº 5/98, de 28 de Abril – artigo 8.º - Das terras de pastagem: “2. Os proprietários, 
pastores ou guardas das manadas de gado têm direito de acesso livre aos pastos e água, 
em zonas reservadas para o efeito, não podendo esse acesso acarretar prejuízos para os 
residentes das Comunidades Locais, constituindo-se na obrigação de indemnizar os 
prejuízos efectivamente causado”. 
 

 

4.7. GESTÃO DAS FLORESTAS 

As florestas sagradas são florestas comunitárias. 
 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Direito do Estado 
em vigor: Decreto-Lei n.º 4-A/91, de 29 de Outubro: 
- artigo 22 - florestas comunitárias – “1. Consideram-se florestas comunitárias as áreas do 
domínio florestal que venham a ser objecto de registo de harmonia com a Lei das Terras e 
não tenham sido englobadas em perímetros submetidos ao regime de protecção ou de 
protecção. A gestão das florestas comunitárias será efectuada pelas tabancas titulares de 
direitos no devido respeito pelas disposições pertinentes do presente diploma e das normas 
regulamentares adoptadas para a sua execução” 
- artigo 15.º – regime florestal de produção – “1. O regime florestal de produção visa 
assegurar que o ordenamento do património florestal, a sua organização e exploração no 
espaço e no tempo se submetem a regras técnicas de gestão, susceptíveis de optimizar o 
seu contributo em produtos e serviços em termos de perpetuidade de recursos e 
conservação dos sistemas ecológicos que integram tal património. 2. As florestas e restantes 
áreas de aptidão florestal existentes na Guiné-Bissau são classificadas no regime florestal de 
produção enquanto outro não for aplicado ou sejam excluídas do regime florestal”. 
 

A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto às 
casas de habitação é tomada pelo chefe da morança.  
 
 
 
A decisão sobre o abate de uma ou de várias árvores junto 
aos campos de cultivo é tomada pelo chefe da linhagem do 
clã. 
 
 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias - Decreto-Lei nº 4-
A/91, de 29 de Outubro. 
– artigo 26.º (Abate de árvores) – “1. O abate total ou parcial de árvores ou de vegetação 
arbórea situadas em terrenos agrícolas, ou em terrenos delimitados circundando uma 
habitação, um edifício industrial, comercial ou administrativo pode ser efectuado com 
dispensa de autorização da Direcção Geral das Florestas e Caça e sem pagamento de 
qualquer taxa, desde que o arvoredo abatido se destine à utilização do próprio. Quando se 
destina à utilização por terceiros terá o respectivo proprietário que requerer à Direcção Geral 
das Florestas e Caça autorização prévia de abate e proceder ao pagamento das taxas em 
vigor e efectuar a venda de acordo com as tabelas vigentes” 
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– o abate ilegal de árvores é punido em conformidade com o nº 1 do artigo 54.º com “pena 
de prisão de 1 ano até 2 anos e sujeitos ao pagamento de uma multa cujo montante será 
pelo menos igual ao dobro do valor dos pagamentos que deveriam ser efectuados, 
cumulativa ou alternativamente, de acordo com a extensão dos danos ou prejuízos 
causados”. 
 

A decisão sobre a transformação de uma floresta num campo 
de cultivo é tomada pelo chefe da linhagem do clã a quem a 
floresta pertence.  
 
A decisão sobre a apanha de lenha para utilização doméstica 
é tomada individualmente. 

Pretende-se saber qual o conceito e regime das florestas comunitárias. 
- Direito do Estado em vigor - Decreto-Lei nº 4-A/91, de 29 de Outubro: i) artigo 27.º - Direitos 
de uso e de abate: “alínea a) do nº1. O exercício do direito de uso e de colheita nos terrenos 
submetidos ao regime florestal de protecção, depende sempre da prévia autorização da 
Direcção Geral das Florestas e Caça, e poderá ser concedido a título gratuito para o auto-
consumo das tabancas (…) sendo limitado à apanha da lenha seca e exercido sob vigilância 
e controle do mesmo serviço”; e ii) artigo 28.º - Actividades florestais acessórias: “São livres 
as actividades florestais acessórias, isto é de colheita de plantas medicinais ou alimentares, 
de lenhas, de canas e de frutos bem como de apicultura no domínio florestal que não tenha 
sido objecto de classificação”. 
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MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS NORMAS CONSUETUDINÁRIAS  
E A CORRESPONDENTE NORMA DO DIREITO ESCRITO DO ESTADO E/OU SITUAÇÃO JURÍDICA ANALISADA 
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BALANTAS 
 

5.1. FAMÍLIA 

5.1.1. CASAMENTO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando os homens e as mulheres decidem fazer uma vida 
juntos assinalam normalmente essa união através de uma 
cerimónia ritual.  

Pretende-se saber se existe uma formalização do vínculo do casamento semelhante à noção 
de casamento prevista no artigo 1577.º do Código Civil (CC) – “casamento é o contrato 
celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir (…) a família 
mediante uma comunhão plena de vida”. 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Existe casamento se homem e mulher celebrarem essa união 
perante o Estado. 
 
Nota: Embora não tenha a mesma força e dignidade que assume um 
casamento de ritual tradicional. 

Pretende-se averiguar se o casamento previsto no artigo 1577.º CC é reconhecido como tal - 
“casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem 
constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida”. 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

A mulher só pode estar casada com um homem.  
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
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“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem pode estar casado com mais do que uma mulher. Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um homem 
e várias mulheres. 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem adulto solteiro (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que um homem 
casado. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre homens casados 
e solteiros e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a etapa do 
Fule Dam) tem menos prestígio na tabanca do que uma 
mulher casada. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

 

5.1.2. IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

Os homens não casam normalmente antes dos 15 ou 16 
anos. 
 
Nota: Podem casar antes dos 15 ou 16 anos. Geralmente não 
o fazem porque não dispõem ainda da maturidade que este 
estado exige, mas não se pode impedir que o façam. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres. 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a 
quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze anos, 
conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino”. 
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As mulheres não podem casar antes de estarem preparadas 
do ponto de vista biológico, geralmente antes dos 14 anos. 
 
 
 
Nota: Em todas as tabancas inquiridas há indicação de que o 
aspecto físico da mulher é significativamente levado em 
consideração. Indicam ainda que antigamente uma mulher de 
16 anos não casava com fundamento na menoridade. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres. 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Existem situações em que a mulher casada pode viver 
temporariamente com outro homem. 
 
Nota: Nos casos de “benangha” a mulher ausenta-se da sua 
tabanca (para tabancas distantes da do marido) e pode ser 
dada em binangha, ou seja, ela pode escolher manter 
relações sexuais com outro homem (o facto de “ser dada”, 
significa apenas que há um ou uma intermediária para 
combinar a prática). Esta situação está relacionada com o 
casamento forçado: as mulheres escolhiam viajar para terem 
a liberdade de manter relações sexuais com outros homens. 
Como o casamento forçado está em desuso, esta prática 
também tende a diminuir. 
 

Pretende-se averiguar se o casamento anterior configura algum obstáculo a uma posterior 
união de facto (no caso da mulher) 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”; e iii) artigo 4 – “O homem 
e a mulher unidos de facto, há mais de três anos, podem, enquanto durar a união e de 
comum acordo, requerer o reconhecimento judicial da mesma”. 

Não é permitido o casamento entre: i) pai e filha; ii) mãe e 
filho; iii) irmãos; iv) padrastro e enteada. 
 
Nota: Nalgumas tabancas é permitido o casamento entre 
madrasta e enteado (e até se verifica uma pressão social para 
que isso aconteça).  

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes relativos, no caso, o referente ao previsto na alínea a), b) e c) do 
artigo 1602.º CC: parentesco na linha recta, colateral e referente à afinidade na linha recta. 
- artigo 1602 CC: “são também dirimentes, obstando ao casamento entre si das pessoas a 
quem respeitam, os impedimentos seguintes: a) parentesco (…) na linha recta; b) parentesco 
(…) no segundo grau da linha colateral; c) afinidade (…) na linha recta” 
- artigo 1578 CC: “parentesco é o vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma 
delas descender da outra ou de ambas procederem de um progenitor comum” 
- artigo 1584 CC: “1. Afinidade é o vínculo que cada um dos cônjuges aos parentes do 
outro”. 
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5.1.3. DECISÃO DE CASAR 

Os homens são livres para decidir com quem vão casar.   
 
Na prática, as mulheres são livres para decidir com quem vão 
casar, embora a regra costumeira ainda seja em sentido 
contrário. 
 
Nota: Hoje, com a influência ocidental e a evolução dos 
pensamentos, as mulheres são cada vez mais exigentes, 
dando consentimento quanto ao seu casamento. Contudo, 
persistem casos em que o consentimento da mulher não é 
livre. Mas neste caso, elas separam-se frequentemente após 
a cerimónia do casamento. 

Pretende-se averiguar se, no caso do casamento ritual, é exigível que a vontade do sujeito 
que casa se encontre totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as 
causas de anulação por falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código 
Civil. 
- artigo 1634 CC – “a declaração da vontade, no acto da celebração, constitui presunção não 
só de que os nubentes quiseram contrair o matrimónio, mas de que a sua vontade não está 
viciada por erro ou coacção”. 
- artigo 1635 CC – “o casamento é anulável por falta de vontade: a) quando o nubente, no 
momento da celebração, não tinha a consciência do acto que praticava, por incapacidade 
acidental ou outra causa; b) quando o nubente estava em erro acerca da identidade física do 
outro contraente; c) quando a declaração da vontade tenha sido extorquido por coacção 
física; d) quando tenha sido simulado”. 
- artigo 1638 CC – “1. É anulável o casamento celebrado sob coacção moral, contando que 
seja grave o mal com que o nubente é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua 
consumação; 2. É equiparada à ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, 
extorquir ao nubente a declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal 
fortuito ou causado por outrem”. 
 

O marido não é obrigado a casar com alguém se a mulher 
morrer.  
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento da mulher, é exigível que o marido case 
com outra mulher. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

A mulher pode decidir casar com alguém se o marido morrer.  
 
Nota: Se a mulher não tiver tido filhos, verifica-se uma grande 
pressão para que case, normalmente com o enteado ou com 
ouros familiares do falecido marido. Muitas vezes existem 
disputas entre estes familiares para saber “quem herda” a 
mulher. Se ela não aceitar a decisão familiar ou se existirem 
grandes disputas sobre a sua herança, a mulher corre até o 
risco de ser morta através de feitiçaria. 
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor– no artigo 25 CRGB está previsto que “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 

As mulheres têm obrigação de casar quando atingem a idade 
em que o podem fazer.  
 
 

Pretende-se averiguar se existe algum sentimento de obrigatoriedade de contrair casamento  
- não tem paralelo no Direito do Estado- artigo 1638 CC – “1. É anulável o casamento 
celebrado sob coacção moral, contando que seja grave o mal com que o nubente é 
ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua consumação; 2. É equiparada à ameaça 
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Nota: Existe sempre a obrigação das mulheres casarem 
quando atingem a idade para o efeito. A sociedade sente-se 
ofendida com a situação de uma mulher adulta (que 
ultrapassa a idade de fule dam) e que vive na tabanca sem a 
pretensão de se casar. 
 
Nota: Não existe uniformidade de opiniões sobre a idade 
concreta em que a mulheres têm a obrigação de casar.  
 

ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a declaração da 
vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por outrem”. 

 

5.1. 4. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta a casa de morada da família pertence ao 
marido. 
 
 
Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta os terrenos de cultivo pertencem ao marido. 
 
 
Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta os bens domésticos pertencem à mulher. 
 
Nota: Cada objecto tem o seu proprietário, embora sejam 
utilizáveis por todos em casa. 
 
 
Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais balanta a mulher e o marido dispõem cada um deles 
dos seus rebanhos. 
 
Nota: A mulher pode ser proprietária de rebanhos de 
pequenos animais, como cabras. Só pode vir a ser 
proprietária de rebanhos de vacas, quando se divorcia e 
regressa a casa dos pais. 
 
Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência. 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 
preferência fundado em situação já existente à data do casamento”. 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei”. 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico”. 
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rituais balanta a mulher e o marido dispõem dos seus animais 
domésticos. 
 

 

Numa união entre mulher e homem a casa de morada da 
família pertence ao marido. 
 
Numa união entre mulher e homem os terrenos de cultivo 
pertencem ao marido. 
Numa união entre mulher e homem os bens domésticos 
pertencem à mulher. 
 
Numa união entre mulher e homem cada um deles dispõe dos 
seus rebanhos. 
 
Nota: A mulher pode ser proprietária de rebanhos de 
pequenos animais, como cabras. Só pode vir a ser 
proprietária de rebanhos de vacas, quando se divorcia e 
regressa a casa dos pais. 
 
 
Numa união entre mulher e homem cada um deles dispõe dos 
seus animais domésticos. 
 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 
preferência fundado em situação já existente à data do casamento”. 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei”. 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico”. 
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5.1.5. SEPARAÇÃO 

É possível a separação entre mulher e homem casados 
através de cerimónia ritual balanta. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual admite a separação. 

A separação e o divórcio da mulher e do homem não exige 
mútuo acordo. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio por mútuo consentimento, em termos correspondentes 
à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”.  
 

A separação e o divórcio podem ocorrer por iniciativa da 
mulher mesmo que o marido não esteja de acordo. 
 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes ao previsto na 
Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir da mulher. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

Os maus-tratos são normalmente os motivos invocados pela 
mulher para obter a separação e o divórcio.  
 
 
O adultério não é um motivo que possa ser invocado pela 
mulher para obter a separação. 
 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais o “divórcio 
litigioso” pode ser pedido pela mulher. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
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b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente”. 
 

O homem pode invocar vários motivos para se separar ou 
divorciar, nomeadamente adultério, maus-tratos e 
desobediência. 
 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais o “divórcio 
litigioso” pode ser pedido pelo homem. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
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moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente”. 
 

Quando existe separação ou divórcio por iniciativa do marido 
este não fica obrigado a sustentar a ex-mulher ou a ajudá-la 
nas suas despesas. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e qual a sua dimensão 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

Numa separação ou divórcio o elemento do casal que fica 
com os filhos não tem direito a receber apoio económico 
específico para as despesas relativas aos filhos por parte do 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e se é devido aos filhos. 
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outro, não obstante essa ajuda poder ser feita. 
 
Nota: Não tem o dever de realizar nenhuma prestação 
específica, mas pode comprar roupas e calçados ou pagar a 
escola ao filho. 

- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 1879 CC: “1. Compete a ambos os pais a guarda e regência dos filhos menores não 
emancipados com o fim de os defender, educar e alimentar”. 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

Em caso de separação a reconciliação do casal é tentada 
através do padrinho do casamento (halnipsina).  

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
conciliação na comunidade quanto à separação dos cônjuges 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

Em situações graves a reconciliação do casal separado é feita 
pelos pais da mulher, a quem cabe a decisão final. 
 
Nota: Em situações graves a reconciliação do casal separado 
é feita pelos pais da mulher, mas sempre com o impulso do 
halnipsina e normalmente na sua presença. Esta é a situação 
em que o halnipsina tentou, sem sucesso a reconciliação, em 
sua casa quando a mulher aí se encontra, depois do 
desentendimento com o marido. Quando a mulher vai para a 
casa dos pais, o homem dirige-se ao halnipsina e desloca-se, 
acompanhado por este, à casa dos pais da mulher para aí se 
reconciliar, mediante a justiça do caso. A reunião é feita pelo 
pai com outros anciãos do clã, geralmente irmãos do pai da 

Pretende-se saber qual o procedimento para conciliação do casal 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
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mulher (com a colaboração da mãe), de modo a que possa 
ser tomada uma decisão final. 
 

A não aceitação da tentativa de reconciliação do casal não 
implica qualquer castigo. 

Pretende-se saber havendo um mecanismo informal ou instância de conciliação na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges e qual a consequência da sua rejeição 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

 
5.1.6. FILIAÇÃO 

Em princípio um filho ou uma filha nascidos durante o 
casamento da mãe têm como pai o marido da mãe. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da paternidade 
prevista no artigo 1801.º CC 
- artigo 1796 CC: “o momento da concepção do filho é fixado, para efeitos legais, dentro dos 
primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam a seu nascimento, salvas as 
excepções dos artigos seguintes” 
- artigo 1797 CC: “1. Se dentro dos trezentos dias anteriores ao nascimento tiver sido 
interrompida ou completada uma outra gravidez, não são considerados para a determinação 
do momento da concepção os dias que tiverem decorrido até à interrupção da gravidez ou 
do parto. 2. A prova da interrupção de outra gravidez, não havendo registo do facto, só pode 
ser feita em acção especialmente intentada para esse efeito por qualquer interessado ou 
pelo Ministério Público” 
- artigo 1798 CC: “1. É admitida, em qualquer caso, acção judicial destinada a provar que o 
período de gestação do filho foi inferior a cento e oitenta dias ou superior a trezentos. 2. Esta 
acção pode ser intentada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, devendo o 
tribunal, no caso de procedência, fixar a época provável da concepção”.  
No Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência estava 
prevista a distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Em conformidade, o nº 1 do 
artigo 1801 CC previa que “presume-se legítimo o filho nascido ou concebido na constância 
do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 1798 e salvo o disposto nos artigos 
1803 e 1804”. A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 
3 de Maio: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer 
que seja o estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos 
e deveres em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – 
“reconhecida a filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, 
qualquer que seja o estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para 
os filhos nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de 
designações discriminatórias relativamente à filiação”. 
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Os filhos que nascem de mãe solteira são aceites na tabanca 
sem restrições.  
 
Os filhos nascidos fora do casamento não são tratados de 
forma diferente em relação aos filhos nascidos dentro do 
casamento, quando sejam filhos do marido.  
 
Nota: Sim, quando sejam do marido. Se forem da mulher, uma 
vez que se considera que não é membro da família, não têm 
certos direitos, designadamente em matéria de ou de acesso 
a terrenos. 

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que já não 
tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do Código Civil de 
1966). 
O nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os filhos são iguais perante a lei. Independentemente 
do estado civil dos seus progenitores”. 
A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de Maio: i) 
artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer que seja o 
estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos e deveres 
em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – “reconhecida a 
filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, qualquer que 
seja p estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para os filhos 
nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações 
discriminatórias relativamente à filiação”. 
 

Se nascer um filho de mãe solteira, e não se souber quem é o 
pai da criança, a mulher continua a ser aceite pela tabanca.  
 
Nota: Sim, mas ela é obrigada, pela própria família, a casar 
com um outro homem.  
 
Quando nasce um filho de mãe solteira a mulher não é 
castigada, embora haja reprovação social. 
 

Pretende-se saber se as mulheres são vítimas de algum tipo de discriminação por terem 
filhos fora de uma relação de casamento 
O nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os filhos são iguais perante a lei. Independentemente 
do estado civil dos seus progenitores”. 
A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de Maio: i) 
artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer que seja o 
estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos e deveres 
em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – “reconhecida a 
filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, qualquer que 
seja p estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para os filhos 
nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações 
discriminatórias relativamente à filiação”. 
 

As questões da vida dos filhos são decididas pelos pais, 
sendo a última palavra do marido. 

Pretende-se averiguar se existem os poderes-deveres dos pais e em que moldes, e se são 
semelhantes aos previstos nos artigos 1881.º e 1882.º do Código Civil (lidos à luz do artigo 
26.º da Constituição da República da Guiné-Bissau que confere aos pais poderes iguais em 
relação aos filhos) e se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher - situação que já não tem paralelo no Direito 
Civil em vigor na Guiné-Bissau. 
- o nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à 
capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
- versão do Código Civil em vigor aquando da independência da Guiné-Bissau estava 
previsto: i) no artigo 1881 CC (poderes especiais do pai) que “1. Compete especialmente ao 
pai, como chefe de família: a) providenciar acerca dos alimentos devidos ao filho e orientar a 
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sua instrução e educação; b) prestar-lhe a assistência moral conforme a sua condição, sexo 
e idade; c) emancipá-lo; d) defendê-lo e representá-lo, ainda que nascituro; e) autorizá-lo a 
praticar os actos que, por determinação da lei, dependam do consentimento dos pais; f) 
autorizá-lo a exercer profissão, arte ou ofício e a viver sobre si; g) administrar os seus bens”; 
e ii) no artigo 1882 CC (poderes especiais da mãe) que “compete especialmente à mãe: a) 
ser ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho; b) velar pela sua 
integridade física e moral; c) autorizá-lo a praticar os actos que, por determinação especial 
da lei, dependam do seu consentimento; d) desempenhar relativamente ao filho e aos seus 
bens as funções pertencentes ao marido, sempre que este se encontre em lugar remoto ou 
não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por qualquer outro motivo”. 
 

Em caso de separação ou de divórcio, e salvo situações 
especiais, os filhos só ficam com a mãe enquanto estiverem a 
tomar peito.   
 
Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação quem decide é o pai. 
 
 

Pretende-se averiguar qual é a solução adoptada na comunidade, isto é, quem fica a 
exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de “divórcio”. 
- artigo 1902 CC – “1. Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em relação ao 
filho menor o poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na 
falta de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação 
do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal 
abrange o destino do menor, a fixação de alimentos e a forma de os prestar”. 
 

As crianças sem pais ficam ao cuidado dos tios paternos. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos semelhantes aos 
previstos no artigo 1973.º e seguintes do Código Civil. 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos” 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a acção 
respectiva perante o tribunal de menores”. 
- artigo 1974 CC – “1. A adopção apenas será decretada quando se verifiquem, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) apresentar reais vantagens para o adoptando; 
b) ter o adoptando menos de catorze anos, ou ter menos de vinte e um e não se encontrar 
emancipado, quando desde idade não superior a catorze anos tenha estado, de facto ou de 
direito, ao cuidado do adoptante; c) ter o adoptante mais de trinta e cinco anos de idade. 2. 
Quando o adoptante tenha mais de catorze anos, é ainda necessário o seu consentimento, a 
menos que ele não esteja no uso das suas faculdades mentais”. 
 

As crianças sem pais ficam normalmente ao cuidado dos tios 
paternos, embora também possam ficar ao cuidado dos tios 
maternos.  
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção de crianças que tenham pais sem 
condições para o seu sustento. 
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Os tios paternos ou maternos tomam as decisões em relação 
às crianças sem pais e às crianças em situação económica 
difícil. 
 

A situação de adopção não tem qualquer tipo de formalização 
na tabanca. 
 

Pretende-se averiguar se tradicionalmente existe alguém ou alguma entidade que decida a 
questão da adopção. 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a acção 
respectiva perante o tribunal de menores”. 
 

A situação de uma criança ficar ao cuidado de uma outra 
família é vista como temporária, mas não existe idade limite. 
 
 
As crianças acolhidas por uma outra família têm os mesmos 
direitos que os filhos biológicos, salvo em relação à sucessão 
no poder tradicional da família. 
 

Pretende-se averiguar quais as características do regime da adopção. 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984”  
- artigo 1984 CC – “1. O adoptado, ou seus descendentes, e os parentes dos adoptantes não 
são herdeiros legítimos ou legitimários uns dos outros, nem ficam reciprocamente vinculados 
à prestação de alimentos”. 
 
 

A criança que fica ao cuidado de uma outra família não rompe 
definitivamente os laços com a família de sangue. 
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos mais semelhantes à 
adopção plena ou à restrita prevista no artigo 1987.º e seguintes do Código Civil. 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos”. 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984” 
- artigo 1987 CC – “a adopção restrita apenas atribui ao adoptado e aos adoptantes os 
direitos e deveres estabelecidos na lei”. 
- no âmbito da adopção restrita, em conformidade com o artigo 1990 CC, “o adoptado 
conserva todos os direitos e deveres em relação à família natural, salvas as restrições 
estabelecidas na lei”. 
 

Não é bem vista a adopção de crianças balanta por 
estrangeiros. 
 

Pretende-se averiguar se a comunidade aceita a adopção por estrangeiros. 

As crianças sem pais ou em situação económica difícil podem 
ser enviadas para um colégio interno. 
 

Pretende-se averiguar se as crianças são enviadas para estabelecimentos de ensino, em 
alternativa à adopção. 
 

As crianças sem pais ou em situação económica difícil podem 
ser enviadas para um estabelecimento educacional religioso. 

Pretende-se averiguar se há uma convicção de que as crianças devem ser enviadas para 
estabelecimentos de ensino religioso, em alternativa à adopção. 
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FULAS 
 

5.1. FAMÍLIA 

5.1. 1. CASAMENTO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando os homens e as mulheres decidem fazer uma vida 
juntos assinalam essa união através de uma cerimónia ritual 
fula, designada humugoldeugal.  
 
 

Pretende-se saber se existe uma formalização do vínculo do casamento semelhante à noção 
de casamento prevista no artigo 1577.º do Código Civil (CC) - “casamento é o contrato 
celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir (…) a família 
mediante uma comunhão plena de vida”. 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Só existe casamento quando a união entre o homem e a 
mulher é celebrada de acordo com o ritual previsto pela etnia 
fula, que é baseado nos princípios e regras islâmicas. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe algum outro tipo de união que possa ser reconhecida como 
casamento ou outro tipo de casamento ou mesmo como união de facto (prevista no artigo 1.º 
da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio) para além do “casamento ritual” – em conformidade com o nº 1 
do artigo 26 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) “o Estado reconhece a 
constituição da família e assegura a sua protecção”. 
- no artigo 24 CRGB está previsto que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam 
dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de raça, sexo, 
nível social, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica”. 
- no nº 2 do artigo 52 CRGB é afirmado que “a todos é reconhecida a liberdade de culto, que 
em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados na Constituição”. 
 

Não existe casamento se o homem e a mulher celebrarem 
essa união perante o Estado, embora seja respeitada a 
convivência entre essas duas pessoas. 

Pretende-se averiguar se o casamento previsto no artigo 1577.º CC é reconhecido como tal - 
“casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem 
constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida”. 
- no nº 2 do artigo 52 CRGB é afirmado que “a todos é reconhecida a liberdade de culto, que 
em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados na Constituição”. 
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- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Quando o homem e a mulher decidem viver juntos sem 
celebração da cerimónia ritual fula passam a partilhar casa, 
cama e comida, mas não existe reconhecimento pela 
comunidade. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de união de facto 
prevista no artigo 1.º da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio, no sentido em que há uma comunhão 
plena de vida. 
- no nº 2 do artigo 52 CRGB é afirmado que “a todos é reconhecida a liberdade de culto, que 
em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados na Constituição” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

A mulher só pode estar casada com um homem.  
 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens. 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem pode estar casado com mais do que uma 
mulher(e, no máximo, com quatro). 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um homem 
e várias mulheres. 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
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Normalmente um homem adulto solteiro (depois de passada a 
idade para casar) tem menos prestígio na tabanca do que um 
homem casado. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre homens casados 
e solteiros e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento, 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) pode ter menos prestígio na tabanca do que uma 
mulher casada. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

 

5.1.2. IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

Os homens não podem casar normalmente antes dos 16 
anos. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da vida política, económica, social e cultural” 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a 
quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze anos, 
conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino” 
 

As mulheres não podem normalmente casar antes dos 14 
anos. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da vida política, económica, social e cultural” 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a 
quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze anos, 
conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino” 
 

O homem que já é casado não pode viver com outra mulher 
sem celebrar essa outra união com a cerimónia ritual fula. 

Pretende-se averiguar se o casamento anterior configura algum obstáculo a uma posterior 
união de facto (no caso do homem) 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
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em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”; e iii) artigo 4 – “O homem 
e a mulher unidos de facto, há mais de três anos, podem, enquanto durar a união e de 
comum acordo, requerer o reconhecimento judicial da mesma” 
 

A mulher casada não pode decidir viver temporária ou 
permanentemente com outro homem. 

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes absolutos, no caso, o previsto na alínea c) do artigo 1601.º CC: 
casamento anterior não dissolvido 
- alínea c) do artigo 1601 CC: “o casamento anterior não dissolvido (…) ainda que o 
respectivo assento não tenha sido lavrado no registo do estado civil” 
 

Não é permitido o casamento entre: i) pai e filha; ii) mãe e 
filho; iii) irmãos; iv) padrastro e enteada; e v) madastra e 
enteado. 

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes relativos, no caso, o referente ao previsto nas alíneas a), b) e c) do 
artigo 1602.º CC: parentesco na linha recta, colateral ou afinidade em linha recta 
- artigo 1602 CC: “são também dirimentes, obstando ao casamento entre si das pessoas a 
quem respeitam, os impedimentos seguintes: a) parentesco (…) na linha recta; b) parentesco 
(…) no segundo grau da linha colateral; c) afinidade (…) na linha recta” 
- artigo 1578 CC: “parentesco é o vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma 
delas descender da outra ou de ambas procederem de um progenitor comum” 
- artigo 1584 CC: “1. Afinidade é o vínculo que cada um dos cônjuges aos parentes do 
outro”. 
 

 

5.1.3. DECISÃO DE CASAR 

Os homens são livres para decidir com quem vão casar. 
 
As mulheres não são totalmente livres para decidir com quem 
vão casar. 
 
Nota: Verifica-se ainda uma forte pressão familiar, que se reflecte 
mais nas raparigas do que nos rapazes, embora, quanto à escolha 
do futuro esposo, as mulheres tenham cada vez mais liberdade de 
decisão. 

 

Pretende-se averiguar se, no caso do casamento ritual, é exigível que a vontade do sujeito 
que casa se encontre totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as 
causas de anulação por falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código 
Civil 
- artigo 1634 CC – “a declaração da vontade, no acto da celebração, constitui presunção não 
só de que os nubentes quiseram contrair o matrimónio, mas de que a sua vontade não está 
viciada por erro ou coacção” 
- artigo 1635 CC – “o casamento é anulável por falta de vontade: a) quando o nubente, no 
momento da celebração, não tinha a consciência do acto que praticava, por incapacidade 
acidental ou outra causa; b) quando o nubente estava em erro acerca da identidade física do 
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outro contraente; c) quando a declaração da vontade tenha sido extorquido por coacção 
física; d) quando tenha sido simulado” 
- artigo 1638 CC – “1. É anulável o casamento celebrado sob coacção moral, contando que 
seja grave o mal com que o nubente é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua 
consumação; 2. É equiparada à ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, 
extorquir ao nubente a declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal 
fortuito ou causado por outrem” 
 

O marido viúvo não é obrigado a casar com alguém se a 
mulher morrer.  
 
Nota: Um homem solteiro não é tão respeitado com um casado. 

 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento da mulher, é exigível que o marido case 
com outra mulher 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor  

A mulher pode decidir casar com alguém da família do 
falecido marido (irmão do falecido marido ou seu primo) ou 
com outra pessoa se o marido morrer.  
 
Nota: Em regra, quando a mulher decidir não casar com um familiar 
do marido deve abandonar a casa de morada de família. 

 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor– no artigo 25 CRGB está previsto que “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural” 

Os homens têm a obrigação de casar. 
 
Os homens casam normalmente entre os 17 e os 21 anos, 
dependendo da maturidade e da situação económica. 

Pretende-se averiguar se existe alguma obrigatoriedade de contrair casamento para os 
homens e, se sim, a partir de que idade 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - artigo 1638 CC – “1. É anulável o 
casamento celebrado sob coacção moral, contando que seja grave o mal com que o nubente 
é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua consumação; 2. É equiparada à 
ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a 
declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por 
outrem” 
 

As mulheres casam normalmente entre os 14 e os 18 anos, 
dependendo da comunidade e da maturidade da pessoa. 

Pretende-se averiguar se existe alguma obrigatoriedade de contrair casamento para as 
mulheres e, se sim, a partir de que idade 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor- artigo 1638 CC – “1. É anulável o 
casamento celebrado sob coacção moral, contando que seja grave o mal com que o nubente 
é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua consumação; 2. É equiparada à 
ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a 
declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por 
outrem” 
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5.1.4. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais fula a casa de morada da família, os terrenos de cultivo, 
os bens domésticos do casal, os rebanhos e os animais 
domésticos ficam normalmente à responsabilidade do marido 
como cabeça de casal. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 
preferência fundado em situação já existente à data do casamento” 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei” 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico” 
 

Nas uniões entre mulher e homem não existe um responsável 
reconhecido pela comunidade fula relativamente aos bens 
(casa de morada da família, terrenos de cultivo, bens 
domésticos do casal, rebanhos e animais domésticos). 
 
Nota: Numa comunidade fula não são reconhecidas as uniões que 
não sejam precedidas de cerimónia ritual fula. Logo, a comunidade 
não se preocupa com quem se responsabiliza pelos bens do casal, 
se é o homem ou a mulher. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual. 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
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casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 
preferência fundado em situação já existente à data do casamento” 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei” 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico” 
 

 

5.1.5. DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO 

É possível o divórcio entre mulher e homem casados através 
de cerimónia ritual fula. 
 
 
 

Pretende-se averiguar se o casamento ritual também é dissolvido por divórcio, em termos 
correspondentes à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

É possível a separação entre mulher e homem casados 
através de cerimónia ritual fula. 
 
 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual admite a separação, aqui com sentido 
semelhante a “divórcio” 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
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No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

O divórcio e a separação da mulher e do homem não exigem 
mútuo acordo.  
 
O divórcio e a separação podem ocorrer por iniciativa da 
mulher mesmo que o marido não esteja de acordo. 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes ao previsto na 
Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir da mulher 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento” 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento” 
 

O divórcio e a separação podem ocorrer por iniciativa do 
marido mesmo que a mulher não esteja de acordo. 
 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes ao previsto na 
Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir do homem 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento” 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento” 
 

A mulher pode invocar vários fundamentos para obter o 
divórcio e a separação. 
 
Se a mulher for maltratada pode divorciar-se ou separar-se do 
marido, caso essa agressão provoque lesões graves.  
 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais o “divórcio 
litigioso” pode ser pedido pela mulher. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
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ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente” 
 

O homem pode invocar vários motivos para se divorciar ou 
separar, nomeadamente o desentendimento entre o casal, a 
doença incurável da esposa, a mulher ser ladra e a forma 
como é tratado pela esposa e pela família desta. 
 
O adultério é um dos motivos que levam o marido a poder 
separar-se. 
 
Se for maltratado o marido pode separar-se da mulher. 
 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais o “divórcio 
litigioso” pode ser pedido pelo homem 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
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que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente” 
 

Quando existe divórcio ou separação por iniciativa do marido 
este não fica em princípio obrigado a sustentar a ex-mulher ou 
a ajudá-la nas suas despesas. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e qual a sua dimensão 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento” 
 

Num divórcio ou separação as mulheres recebem apoio 
económico para as despesas relativas aos filhos até estes 
atingirem sete anos ou até atingirem a maioridade, casos 
fiquem à guarda da mãe. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e se é devido aos filhos 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
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- artigo 1879 CC: “1. Compete a ambos os pais a guarda e regência dos filhos menores não 
emancipados com o fim de os defender, educar e alimentar” 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento” 
 

A reconciliação do casal em caso de separação é tentada 
primeiro pelos familiares do casal e depois pelasautoridades 
tradicionais da tabanca (homens grandes, Djargas e Imame).  

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
conciliação na comunidade quanto à separação dos cônjuges 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

A tentativa de reconciliação do casal é feita através de 
reuniões do casal com os seus familiares.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento para conciliação do casal 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor  
 

A não aceitação da tentativa de reconciliação do casal não 
implica a aplicação de um castigo grave, mas pode implicar o 
isolamento do casal na comunidade que habita a tabanca fula. 

Pretende-se saber havendo um mecanismo informal ou instância de conciliação na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges e qual a consequência da sua rejeição 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor  
 

 

5.1.6. FILIAÇÃO 

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos durante o 
casamento da mãe têm como pai o marido da mãe. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da paternidade 
prevista no artigo 1801.º CC 
- artigo 1796 CC: “o momento da concepção do filho é fixado, para efeitos legais, dentro dos 
primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam a seu nascimento, salvas as 
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excepções dos artigos seguintes” 
- artigo 1797 CC: “1. Se dentro dos trezentos dias anteriores ao nascimento tiver sido 
interrompida ou completada uma outra gravidez, não são considerados para a determinação 
do momento da concepção os dias que tiverem decorrido até à interrupção da gravidez ou 
do parto. 2. A prova da interrupção de outra gravidez, não havendo registo do facto, só pode 
ser feita em acção especialmente intentada para esse efeito por qualquer interessado ou 
pelo Ministério Público” 
- artigo 1798 CC: “1. É admitida, em qualquer caso, acção judicial destinada a provar que o 
período de gestação do filho foi inferior a cento e oitenta dias ou superior a trezentos. 2. Esta 
acção pode ser intentada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, devendo o 
tribunal, no caso de procedência, fixar a época provável da concepção”.  
No Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência estava 
prevista a distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Em conformidade, o nº 1 do 
artigo 1801 CC previa que “presume-se legítimo o filho nascido ou concebido na constância 
do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 1798 e salvo o disposto nos artigos 
1803 e 1804”. A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 
3 de Maio: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer 
que seja o estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos 
e deveres em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – 
“reconhecida a filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, 
qualquer que seja o estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para 
os filhos nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de 
designações discriminatórias relativamente à filiação” 
 

Os filhos nascidos dentro do casamento são mais bem vistos 
do que os filhos nascidos fora do casamento.  
 
Se nascer um filho de mãe solteira, e não se souber quem é o 
pai da criança, a mulher continua a ser aceite pela tabanca 
fula, sendo o assunto esquecido se aceitar casar-se. 
 
Quando nasce um filho de mãe solteira a mulher não é 
castigada, mas perde prestígio na tabanca fula.  
 
Os filhos nascidos dentro do casamento são mais bem vistos 
do que os filhos nascidos fora do casamento. 
 
 

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que já não 
tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do Código Civil de 
1966) e se as mulheres são vítimas de algum tipo de discriminação por terem filhos fora de 
uma relação de casamento. 
O nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os filhos são iguais perante a lei. Independentemente 
do estado civil dos seus progenitores”. 
A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de Maio: i) 
artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer que seja o 
estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos e deveres 
em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – “reconhecida a 
filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, qualquer que 
seja p estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para os filhos 
nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações 
discriminatórias relativamente à filiação” 
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Os pais têm o dever de fornecer alimentos aos filhos, de os 
pôr a estudar e de cuidar das questões da saúde.   
 
 
 
 
As questões da vida dos filhos são decididas pelo pai sempre 
em sintonia com a mãe, tendo o pai a última palavra. 
 

Pretende-se averiguar se existem os poderes-deveres dos pais e em que moldes, e se são 
semelhantes aos previstos nos artigos 1881.º e 1882.º do Código Civil (lidos à luz do artigo 
26.º da Constituição da República da Guiné-Bissau que confere aos pais poderes iguais em 
relação aos filhos) e se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher - situação que já não tem paralelo no Direito 
Civil em vigor na Guiné-Bissau 
- o nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à 
capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos” 
- versão do Código Civil em vigor aquando da independência da Guiné-Bissau estava 
previsto: i) no artigo 1881 CC (poderes especiais do pai) que “1. Compete especialmente ao 
pai, como chefe de família: a) providenciar acerca dos alimentos devidos ao filho e orientar a 
sua instrução e educação; b) prestar-lhe a assistência moral conforme a sua condição, sexo 
e idade; c) emancipá-lo; d) defendê-lo e representá-lo, ainda que nascituro; e) autorizá-lo a 
praticar os actos que, por determinação da lei, dependam do consentimento dos pais; f) 
autorizá-lo a exercer profissão, arte ou ofício e a viver sobre si; g) administrar os seus bens”; 
e ii) no artigo 1882 CC (poderes especiais da mãe) que “compete especialmente à mãe: a) 
ser ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho; b) velar pela sua 
integridade física e moral; c) autorizá-lo a praticar os actos que, por determinação especial 
da lei, dependam do seu consentimento; d) desempenhar relativamente ao filho e aos seus 
bens as funções pertencentes ao marido, sempre que este se encontre em lugar remoto ou 
não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por qualquer outro motivo” 
 

Em caso de separação ou divórcio, os filhos podem ficar com 
a mãe até aos sete anos ou até à maioridade, em caso de 
concordância do pai. 
 

Pretende-se averiguar qual é a solução adoptada na comunidade, isto é, quem fica a 
exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de “divórcio” 
- artigo 1902 CC – “1. Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em relação ao 
filho menor o poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na 
falta de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação 
do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal 
abrange o destino do menor, a fixação de alimentos e a forma de os prestar” 
 

Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação ou divórcio quem decide é a família do 
casal ou, não sendo encontrada uma solução no âmbito 
familiar, a estrutura de poder tradicional da tabanca. 
 

Pretende-se averiguar qual a entidade a quem os cônjuges recorrem em caso de 
discordância quanto à tutela dos filhos 
- artigo 1902 CC – “1. Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em relação ao 
filho menor o poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na 
falta de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação 
do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal 
abrange o destino do menor, a fixação de alimentos e a forma de os prestar” 
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Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação a decisão da família do casal e/ou da 
estrutura de poder da tabanca é quase obrigatória, dado que 
tem de ser conciliada com o recurso aos tribunais do Estado. 
 

Pretende-se averiguar qual a força “jurídica” da solução dada pela entidade a quem os 
cônjuges recorrem em caso de discordância quanto à tutela dos filhos 
- artigo 1902 CC – “1. Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em relação ao 
filho menor o poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na 
falta de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação 
do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal 
abrange o destino do menor, a fixação de alimentos e a forma de os prestar” 
 

As crianças sem pais (aliatima) ficam ao cuidado da família do 
pai e/ou da mãe. 
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos semelhantes aos 
previstos no artigo 1973.º e seguintes do Código Civil  
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos” 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a acção 
respectiva perante o tribunal de menores” 
- artigo 1974 CC – “1. A adopção apenas será decretada quando se verifiquem, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) apresentar reais vantagens para o adoptando; 
b) ter o adoptando menos de catorze anos, ou ter menos de vinte e um e não se encontrar 
emancipado, quando desde idade não superior a catorze anos tenha estado, de facto ou de 
direito, ao cuidado do adoptante; c) ter o adoptante mais de trinta e cinco anos de idade. 2. 
Quando o adoptante tenha mais de catorze anos, é ainda necessário o seu consentimento, a 
menos que ele não esteja no uso das suas faculdades mentais” 
 

 As crianças em situação económica difícil são ajudadas pelos 
familiares dos pais. 
 
As crianças sem pais ou em situação económica difícil são da 
responsabilidade do Régulo ou do Imame, no caso de não 
existir um membro da família dos pais que os possa acolher. 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção de crianças que tenham pais sem 
condições para o seu sustento 

A família do pai e/ou da mãe tomam as decisões em relação 
às crianças em situação económica difícil. 
 
 

Pretende-se averiguar se tradicionalmente existe alguém ou alguma entidade que decida a 
questão da adopção 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a acção 
respectiva perante o tribunal de menores” 
 

A situação de uma criança ficar ao cuidado de uma outra 
família é vista como temporária ou quase permanente em 
função da relação existente com a família que recebe a 

Pretende-se averiguar quais as características do regime da adopção 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984”  
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criança.  
 
As crianças acolhidas por uma outra família não são tratadas 
como filhos da família de acolhimento, salvo se se tratar de 
um filho de um irmão. 
 
As crianças acolhidas por uma outra família não têm os 
mesmos direitos que os filhos biológicos, salvo se se tratar de 
um filho de um irmão. 
Enquanto existirem herdeiros legítimos de acordo com os 
costumes fula não existe igualdade em matéria sucessória 
entre os filhos acolhidos e os filhos biológicos. 
 
Os habitantes da tabanca fula reúnem-se para testemunhar 
que uma criança passou a incorporar uma família diferente 
daquela em que nasceu. 
 

- artigo 1984 CC – “1. O adoptado, ou seus descendentes, e os parentes dos adoptantes não 
são herdeiros legítimos ou legitimários uns dos outros, nem ficam reciprocamente vinculados 
à prestação de alimentos”. 
 

A criança que fica ao cuidado de uma outra família não rompe 
definitivamente os laços com a família de sangue, mantendo o 
apelido dos pais biológicos.  
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos mais semelhantes à 
adopção plena ou à restrita prevista no artigo 1987.º e seguintes do Código Civil 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos” 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984” 
- artigo 1987 CC – “a adopção restrita apenas atribui ao adoptado e aos adoptantes os 
direitos e deveres estabelecidos na lei” 
- no âmbito da adopção restrita, em conformidade com o artigo 1990 CC, “o adoptado 
conserva todos os direitos e deveres em relação à família natural, salvas as restrições 
estabelecidas na lei” 
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MANCANHAS 
5.1. FAMÍLIA 

5.1.1. CASAMENTO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando os homens e as mulheres decidem fazer uma vida juntos 
assinalam essa união através de uma cerimónia ritual mancanha.  
 
Nota: Aquilo que se chama “Bdas” e que significa na língua mancanha 
«fechar», isto é, estar unidos para sempre na vida e na morte. Os casais 
podem-se separar, mas não existe divórcio porque se a mulher morrer deve 
o marido assumir o seu funeral, todas as cerimónias fúnebres e ainda o 
toca-choro. Quando morre o marido, a mulher regressa a casa para assumir 
a sua posição fazendo todas as cerimónias, mesmo estando casada com 
outra pessoa. 

Pretende-se saber se existe uma formalização do vínculo do casamento semelhante à 
noção de casamento prevista no artigo 1577.º do Código Civil (CC) – “casamento é o 
contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir (…) 
a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de 
facto, em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para 
contrair matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos 
próprios do casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 
2 – “O Tribunal competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde 
que reúna os requisitos de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do 
casamento”. 
 

Existe casamento quando a união é celebrada de acordo com o 
ritual previsto pela etnia mancanha.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum outro tipo de união que possa ser reconhecida 
como casamento ou outro tipo de casamento ou mesmo como união de facto (prevista 
no artigo 1.º da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio) para além do “casamento ritual” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de 
facto, em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para 
contrair matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos 
próprios do casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 
2 – “O Tribunal competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde 
que reúna os requisitos de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do 
casamento”. 
 

A união entre homem e a mulher celebrada perante o Estado não 

consubstancia um verdadeiro casamento, não obstante o casal 

assim constituído ser respeitado pela comunidade. 

Pretende-se averiguar se o casamento previsto no artigo 1577.º CC é reconhecido 
como tal - “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente 
que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de 
facto, em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para 
contrair matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos 
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próprios do casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 
2 – “O Tribunal competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde 
que reúna os requisitos de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do 
casamento”. 
 

Quando o homem e a mulher decidem viver juntos com ou sem 
celebração da cerimónia ritual mancanha, passam a partilhar casa, 
cama e comida. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de união de facto 
prevista no artigo 1.º da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio, no sentido em que há uma 
comunhão plena de vida 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de 
facto, em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para 
contrair matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos 
próprios do casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 
2 – “O Tribunal competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde 
que reúna os requisitos de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do 
casamento”. 
 

Quando o homem e a mulher decidem viver juntos com ou sem 
celebração da cerimónia ritual mancanha, passam a partilhar casa, 
cama e comida. 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe uma comunhão plena de vida à 
semelhança do previsto para o casamento civil, nos termos do artigo 1577.º CC - 
“casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que 
pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de 
facto, em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para 
contrair matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos 
próprios do casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 
2 – “O Tribunal competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde 
que reúna os requisitos de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do 
casamento”. 
 

A mulher só pode estar casada com um homem. 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de 
vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 
que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão 
sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 
que “os cônjuges têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 

Um homem pode estar casado com mais do que uma mulher. Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um 
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homem e várias mulheres 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de 
vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 
que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão 
sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 
que “os cônjuges têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem adulto solteiro (depois de passada a idade para casar) 
tem menos prestígio na tabanca do que um homem casado. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre homens 
casados e solteiros e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos 
os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres…” 
 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para casar) 
tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher casada. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres 
casadas e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos 
os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres…” 
 

 

5.1.2. IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

Os homens não podem normalmente casar antes dos 24 anos, 

sendo tida em consideração a sua maturidade e da capacidade para 

ser chefe de família. 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente 
absoluto relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é 
igual para homens e mulheres. 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica, social e cultural” 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa 
a quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze 
anos, conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino”. 

As mulheres não podem casar normalmente antes dos 16 anos, 

sendo tida em consideração a sua capacidade para gerar filhos.  

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente 
absoluto relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é 
igual para homens e mulheres 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de 
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vida”. 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 
que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão 
sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 
que “os cônjuges têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Não é permitido o casamento entre: i) pai e filha; ii) mãe e filho; iii) 
irmãos; iv) padrastro e enteada; e v) madastra e enteado. 

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes relativos, no caso, o referente ao previsto na alínea a), b) e 
c) do artigo 1602.º CC: parentesco na linha recta, colateral e referente à afinidade na 
linha recta. 
- artigo 1602 CC: “são também dirimentes, obstando ao casamento entre si das 
pessoas a quem respeitam, os impedimentos seguintes: a) parentesco (…) na linha 
recta; b) parentesco (…) no segundo grau da linha colateral; c) afinidade (…) na linha 
recta”. 
- artigo 1578 CC: “parentesco é o vínculo que une duas pessoas, em consequência de 
uma delas descender da outra ou de ambas procederem de um progenitor comum” 
- artigo 1584 CC: “1. Afinidade é o vínculo que cada um dos cônjuges aos parentes do 
outro”. 
 

 

5.1.3. DECISÃO DE CASAR 

Os homens e as mulheres são livres para decidir com quem vão 

casar, não obstante poderem ser orientados pelos pais. 

 

Nota:Apesar de existir, cada vez mais, liberdade de escolha, a pressão 

social para que as raparigas sigam a orientação dos pais é 

consideravelmente maior do que em relação aos rapazes. 

 

As mulheres são normalmente livres de decidir com quem vão casar. 

 

Nota: Tendo em conta a evolução, as mulheres são cada vez mais 

Pretende-se averiguar se, no caso do casamento ritual, é exigível que a vontade do 
sujeito – no caso dos homens e mulheres - que casa se encontre totalmente 
esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as causas de anulação por falta da 
vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código Civil 
- artigo 1634 CC – “a declaração da vontade, no acto da celebração, constitui 
presunção não só de que os nubentes quiseram contrair o matrimónio, mas de que a 
sua vontade não está viciada por erro ou coacção” 
- artigo 1635 CC – “o casamento é anulável por falta de vontade: a) quando o nubente, 
no momento da celebração, não tinha a consciência do acto que praticava, por 
incapacidade acidental ou outra causa; b) quando o nubente estava em erro acerca da 
identidade física do outro contraente; c) quando a declaração da vontade tenha sido 
extorquido por coacção física; d) quando tenha sido simulado” 
- artigo 1638 CC – “1. É anulável o casamento celebrado sob coacção moral, contando 
que seja grave o mal com que o nubente é ilicitamente ameaçado, e justificado o 
receio da sua consumação; 2. É equiparada à ameaça ilícita o facto de alguém, 
consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a declaração da vontade mediante a 



 

 

409 

 

exigentes, dando o consentimento quanto ao seu casamento. Persistem 

casos em que o consentimento da mulher não é livre, mas nestes casos 

elas separam-se frequentemente após a cerimónia docasamento. 

promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por outrem” 
 

O marido não é obrigado a casar com outra mulher quando falece a 
sua esposa 
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento da mulher, é exigível que o marido 
case com outra mulher 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor 
 

A mulher casa normalmente com o irmão do falecido marido, 
embora seja livre para não o fazer, abandonando a casa de morada 
de família. 
 
Nota: No caso de recusar o irmão do falecido que foi designado pelo 
Djongagu, a mulher sai de casa e arranja outro marido, que pode ser uma 
pessoa de quem ela gosta. 

 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher 
case com outro homem 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - – no artigo 25 CRGB está previsto 
que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida 
política, económica, social e cultural” 

 

 

5.1.4. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 
mancanha a casa de morada de família pertence ao marido. 
 
Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 
mancanha os terrenos de cultivo situados nos arredores da tabanca 
pertencem ao marido e as mulheres só podem ter os terrenos que 
ficam mais longe das tabancas, se estes tiverem sido herdados do 
marido ou de um outro familiar. 
 
 
Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 
mancanha os bens domésticos do casal pertencem ao marido e à 
mulher. 
 
 
Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias rituais 
mancanha os rebanhos e os animais domésticos tanto podem 
pertencer ao homem como à mulher.  
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. 
Semelhante aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma 
verdadeira correspondência 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada 
um deles tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem 
depois do casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do 
matrimónio por virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, 
adquiridos por virtude próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente 
devida ao património comum: a) os bens adquiridos em consequência de direitos 
anteriores ao casamento sobre patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os 
bens adquiridos por usucapião fundada em posse que tenha o seu início antes do 
casamento; c) os bens comprados antes do casamento com reserva de propriedade; 
d) os bens adquiridos no exercício de direito de preferência fundado em situação já 
existente à data do casamento” 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; 
b) os bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam 
exceptuados por lei” 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, 
ainda que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens 
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doados ou deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a 
cláusula tenha caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos 
estritamente pessoais; d) as indemnizações devidas por factos verificados contra a 
pessoa de cada um dos cônjuges ou contra os seus bens próprios; e) os seguros 
vencidos em favor da pessoa de cada um dos cônjuges ou para cobertura de riscos 
sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e outros objectos de uso pessoal e 
exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus diplomas e a sua 
correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor económico” 
 

Numa união entre mulher e homem a casa de moradade família 
pertence ao marido. 
 
 
Numa união entre mulher e homem os terrenos de cultivo situados 
nos arredores da tabanca pertencem ao marido e as mulheres só 
podem ter os terrenos que ficam mais longe das tabancas se estes 
lhes forem concedidos pelo marido ou por outro familiar. 
 
 
Numa união entre mulher e homem os bens domésticos do casal 
pertencem ao marido e à mulher. 
 
 
Numa união entre mulher e homem os rebanhos e os animais 
domésticos tanto podem pertencer ao homem como à mulher. 
 
 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento 
ritual.  
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de 
facto, em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para 
contrair matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos 
próprios do casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 
2 – “O Tribunal competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde 
que reúna os requisitos de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do 
casamento”. 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada 
um deles tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem 
depois do casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do 
matrimónio por virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, 
adquiridos por virtude próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente 
devida ao património comum: a) os bens adquiridos em consequência de direitos 
anteriores ao casamento sobre patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os 
bens adquiridos por usucapião fundada em posse que tenha o seu início antes do 
casamento; c) os bens comprados antes do casamento com reserva de propriedade; 
d) os bens adquiridos no exercício de direito de preferência fundado em situação já 
existente à data do casamento” 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; 
b) os bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam 
exceptuados por lei” 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, 
ainda que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens 
doados ou deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a 
cláusula tenha caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos 
estritamente pessoais; d) as indemnizações devidas por factos verificados contra a 
pessoa de cada um dos cônjuges ou contra os seus bens próprios; e) os seguros 
vencidos em favor da pessoa de cada um dos cônjuges ou para cobertura de riscos 
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sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e outros objectos de uso pessoal e 
exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus diplomas e a sua 
correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor económico” 
 

 

5.1.5. SEPARAÇÃO 

Não é possível o divórcio entre mulher e homem casados através de 
cerimónia ritual mancanha.  

Pretende-se averiguar se o casamento ritual também é dissolvido por divórcio, em 
termos correspondentes à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio  
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante 
sentença judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no 
segundo caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”. 
 

É possível a separação num casamento celebrado de acordo com a 
cerimónia ritual mancanha.  
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual admite a separação, aqui com sentido 
semelhante a “divórcio” 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono 
artigo 1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por 
ambos de comum acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo 
consentimento”. 
 
 

A separação da mulher e do homem não exige mútuo acordo.  
 
 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à 
noção de dissolução do matrimónio por divórcio por mútuo consentimento, em termos 
correspondentes à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer 
dos cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; 
no segundo caso diz-se divórcio por mútuo consentimento” 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono 
artigo 1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por 
ambos de comum acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo 
consentimento”. 
 

A separação pode ocorrer por iniciativa da mulher mesmo que o Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à 
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marido não esteja de acordo. 
 
 

noção de dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes 
ao previsto na Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir da mulher 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer 
dos cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; 
no segundo caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”. 
 

A separação pode ocorrer por iniciativa do marido mesmo que a 
mulher não esteja de acordo. 
 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à 
noção de dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes 
ao previsto na Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir do homem 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer 
dos cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; 
no segundo caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”. 
 

A mulher pode invocar vários fundamentos para obter a separação, 
com excepção do adultério. 
 
Se a mulher for maltratada pode separar-se do marido. 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais o “divórcio 
litigioso” pode ser pedido pela mulher. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante 
sentença judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges 
ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode 
ser requerido por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos 
seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) condenação definitiva do outro cônjuge, 
por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 anos, seja qual for a natureza do 
crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio ou por homicídio frustrado 
contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou moral do requerente; e) 
conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar conjugal por parte 
do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda que 
livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as 
relações conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser 
requerido quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do 
casamento ou do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os 
cônjuges hajam atingido a maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no 
artigo 1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por 
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ambos de comum acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo 
consentimento”; e ii) no artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode 
ser requerida por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos 
seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) práticas anticoncepcionais ou de aberração 
sexual exercidas contra a vontade do requerente; c) condenação definitiva do outro 
cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a dois anos, seja qual for a 
natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de lenocínio praticado contra 
descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, ainda que não 
consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou até ao 
terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a 
três anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral 
do requerente”. 
 

O homem pode invocar vários motivos para se separar, 
designadamente o adultério e os maus tratos.   

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais o “divórcio 
litigioso” pode ser pedido pelo homem 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante 
sentença judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges 
ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode 
ser requerido por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos 
seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) condenação definitiva do outro cônjuge, 
por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 anos, seja qual for a natureza do 
crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio ou por homicídio frustrado 
contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou moral do requerente; e) 
conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar conjugal por parte 
do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda que 
livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as 
relações conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser 
requerido quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do 
casamento ou do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os 
cônjuges hajam atingido a maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no 
artigo 1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por 
ambos de comum acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo 
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consentimento”; e ii) no artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode 
ser requerida por qualquer dos cônjuges com fundamento em algum dos factos 
seguintes: a) adultério do outro cônjuge; b) práticas anticoncepcionais ou de aberração 
sexual exercidas contra a vontade do requerente; c) condenação definitiva do outro 
cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a dois anos, seja qual for a 
natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de lenocínio praticado contra 
descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, ainda que não 
consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou até ao 
terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a 
três anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral 
do requerente”. 
 

Quando existe separação por iniciativa do marido este não fica 
obrigado a sustentar a ex-mulher ou a ajudá-la nas suas despesas. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de 
alimentos, semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil 
(conjugados com a Lei nº 6/76, de 3 de Maio)e qual a sua dimensão 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, 
têm direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver 
sido decretado por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado 
principal culpado, quando haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando 
ambos sejam igualmente culpados ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

Numa separação o elemento do casal que fica com os filhos só 
recebe o apoio económico para as despesas relativas aos filhos por 
parte do outro se este tiver condições para o efeito. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de 
alimentos, semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil 
(conjugados com a Lei nº 6/76, de 3 de Maio)e se é devido aos filhos 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 1879 CC: “1. Compete a ambos os pais a guarda e regência dos filhos 
menores não emancipados com o fim de os defender, educar e alimentar”. 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, 
têm direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver 
sido decretado por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado 
principal culpado, quando haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando 
ambos sejam igualmente culpados ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

A reconciliação do casal em caso de separação é tentada, em 
primeiro lugar pela família, depois pelo chefe da tabanca, podendo 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
conciliação na comunidade quanto à separação dos cônjuges. 
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finalmente a questão ser levada ao Régulo. - no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica 
dos Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de 
família aos quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a 
cônjuges; b) acções de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, 
bem como os procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de 
declaração de inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com 
base nos artigos 1647 e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre 
cônjuges, bem como entre ex-cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que 
“compete igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: 
c)julgar pedidos de separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e 
costumes locais e de indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência 
da separação ou divórcio decretados de acordo com a alínea anterior, das questões 
relativas aos filhos menores”. 
 

A tentativa de reconciliação do casal é feita através do 
aconselhamento das partes nesse sentido.  

Pretende-se saber qual o procedimento para conciliação do casal 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor  
 

A não aceitação da tentativa de reconciliação do casal não implica 
qualquer castigo. 
 

Pretende-se saber havendo um mecanismo informal ou instância de conciliação na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges e qual a consequência da sua rejeição 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor  
 

 

5.1.6. FILIAÇÃO 

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos durante o 

casamento da mãe têm como pai o marido da mãe. 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da 
paternidade prevista no artigo 1801.º CC 
- artigo 1796 CC: “o momento da concepção do filho é fixado, para efeitos legais, 
dentro dos primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam a seu 
nascimento, salvas as excepções dos artigos seguintes” 
- artigo 1797 CC: “1. Se dentro dos trezentos dias anteriores ao nascimento tiver sido 
interrompida ou completada uma outra gravidez, não são considerados para a 
determinação do momento da concepção os dias que tiverem decorrido até à 
interrupção da gravidez ou do parto. 2. A prova da interrupção de outra gravidez, não 
havendo registo do facto, só pode ser feita em acção especialmente intentada para 
esse efeito por qualquer interessado ou pelo Ministério Público” 
- artigo 1798 CC: “1. É admitida, em qualquer caso, acção judicial destinada a provar 
que o período de gestação do filho foi inferior a cento e oitenta dias ou superior a 
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trezentos. 2. Esta acção pode ser intentada por qualquer interessado ou pelo 
Ministério Público, devendo o tribunal, no caso de procedência, fixar a época provável 
da concepção”.  
No Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava prevista a distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Em conformidade, 
o nº 1 do artigo 1801 CC previa que “presume-se legítimo o filho nascido ou concebido 
na constância do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 1798 e salvo o 
disposto nos artigos 1803 e 1804”. A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi 
revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm 
iguais direitos e deveres, qualquer que seja o estado civil dos seus progenitores”; ii) 
artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos e deveres em relação aos filhos nascidos 
no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – “reconhecida a filiação, nos termos da 
legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, qualquer que seja o estado civil 
dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para os filhos nascidos na 
constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações 
discriminatórias relativamente à filiação” 
 

Os filhos nascidos fora do casamento não são tratados de forma 
diferente em relação aos filhos nascidos dentro do casamento.   

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que 
já não tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do 
Código Civil de 1966) 
O nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os filhos são iguais perante a lei. 
Independentemente do estado civil dos seus progenitores”. 
A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de 
Maio: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer 
que seja o estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos 
direitos e deveres em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) 
artigo 3 – “reconhecida a filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal 
aplicável aos filhos, qualquer que seja p estado civil dos seus progenitores, é o 
estabelecido na lei em vigor para os filhos nascidos na constância do matrimónio”; e 
iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações discriminatórias relativamente à 
filiação”. 
 

Se nascer um filho de mãe solteira e não se souber quem é o pai da 
criança a mulher continua a ser aceite pela tabanca. 
 
Quando nasce um filho de mãe solteira a mulher não é castigada. 
 
Nota: A mulher não é castigada, nem mal aceite pela comunidade, embora a 

Pretende-se saber se as mulheres são vítimas de algum tipo de discriminação por 
terem filhos fora de uma relação de casamento 
O nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os filhos são iguais perante a lei. 
Independentemente do estado civil dos seus progenitores”. 
A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de 
Maio: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer 
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comunidade preferisse que tal não tivesse acontecido. que seja o estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos 
direitos e deveres em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) 
artigo 3 – “reconhecida a filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal 
aplicável aos filhos, qualquer que seja p estado civil dos seus progenitores, é o 
estabelecido na lei em vigor para os filhos nascidos na constância do matrimónio”; e 
iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações discriminatórias relativamente à 
filiação” 
 

Os pais têm o dever de sustentar e educar os filhos.  
 
 
 
 

Pretende-se averiguar se existem os poderes-deveres dos pais e em que moldes, e se 
são semelhantes aos previstos nos artigos 1881.º e 1882.º do Código Civil (lidos à luz 
do artigo 26.º da Constituição da República da Guiné-Bissau que confere aos pais 
poderes iguais em relação aos filhos) e se existe alguma diferenciação na 
configuração dos poderes-deveres dos pais no que respeita ao homem e à mulher - 
situação que já não tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau 
- o nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres 
quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
- versão do Código Civil em vigor aquando da independência da Guiné-Bissau estava 
previsto: i) no artigo 1881 CC (poderes especiais do pai) que “1. Compete 
especialmente ao pai, como chefe de família: a) providenciar acerca dos alimentos 
devidos ao filho e orientar a sua instrução e educação; b) prestar-lhe a assistência 
moral conforme a sua condição, sexo e idade; c) emancipá-lo; d) defendê-lo e 
representá-lo, ainda que nascituro; e) autorizá-lo a praticar os actos que, por 
determinação da lei, dependam do consentimento dos pais; f) autorizá-lo a exercer 
profissão, arte ou ofício e a viver sobre si; g) administrar os seus bens”; e ii) no artigo 
1882 CC (poderes especiais da mãe) que “compete especialmente à mãe: a) ser 
ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho; b) velar pela 
sua integridade física e moral; c) autorizá-lo a praticar os actos que, por determinação 
especial da lei, dependam do seu consentimento; d) desempenhar relativamente ao 
filho e aos seus bens as funções pertencentes ao marido, sempre que este se 
encontre em lugar remoto ou não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por 
qualquer outro motivo”. 
 

As questões da vida dos filhos são decididas pelos pais, sendo a 
última palavra do pai. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-
deveres dos pais no que respeita ao homem e à mulher - situação que já não tem 
paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau. 
Pretende-se averiguar se existem os poderes-deveres dos pais e em que moldes, e se 
são semelhantes aos previstos nos artigos 1881.º e 1882.º do Código Civil (lidos à luz 
do artigo 26.º da Constituição da República da Guiné-Bissau que confere aos pais 
poderes iguais em relação aos filhos) e se existe alguma diferenciação na 
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configuração dos poderes-deveres dos pais no que respeita ao homem e à mulher - 
situação que já não tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau. 
- o nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres 
quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos” 
- versão do Código Civil em vigor aquando da independência da Guiné-Bissau estava 
previsto: i) no artigo 1881 CC (poderes especiais do pai) que “1. Compete 
especialmente ao pai, como chefe de família: a) providenciar acerca dos alimentos 
devidos ao filho e orientar a sua instrução e educação; b) prestar-lhe a assistência 
moral conforme a sua condição, sexo e idade; c) emancipá-lo; d) defendê-lo e 
representá-lo, ainda que nascituro; e) autorizá-lo a praticar os actos que, por 
determinação da lei, dependam do consentimento dos pais; f) autorizá-lo a exercer 
profissão, arte ou ofício e a viver sobre si; g) administrar os seus bens”; e ii) no artigo 
1882 CC (poderes especiais da mãe) que “compete especialmente à mãe: a) ser 
ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho; b) velar pela 
sua integridade física e moral; c) autorizá-lo a praticar os actos que, por determinação 
especial da lei, dependam do seu consentimento; d) desempenhar relativamente ao 
filho e aos seus bens as funções pertencentes ao marido, sempre que este se 
encontre em lugar remoto ou não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por 
qualquer outro motivo”. 
 

Em caso de separação, dado que os filhos pertencem ao pai, estes 

só ficam necessariamente com a mãe enquanto estiverem a tomar 

peito.     

Pretende-se averiguar qual é a solução adoptada na comunidade, isto é, quem fica a 
exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de “divórcio” 
- artigo 1902 CC – “1. Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em 
relação ao filho menor o poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por 
acordo dos pais ou, na falta de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais 
está sujeito à homologação do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação 
do exercício do poder paternal abrange o destino do menor, a fixação de alimentos e a 
forma de os prestar”. 
 

Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação os familiares das duas partes são chamados 
a pronunciarem-se sobre a questão.     

Pretende-se averiguar qual a entidade a quem os cônjuges recorrem em caso de 
discordância quanto à tutela dos filhos. 
 

Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação a decisão dos tribunais do Estado só é 
obrigatória, na situação extrema da questão não ter sido resolvida 
no âmbito familiar.   

Pretende-se averiguar qual a força “jurídica” da solução dada pela entidade a quem os 
cônjuges recorrem em caso de discordância quanto à tutela dos filhos. 
 
 

As crianças sem pais ficam ao cuidado dos seus familiares, sem Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos semelhantes aos 



 

 

419 

 

haver qualquer processo de adopção pois essa é uma situação 
encarada com normalidade e como uma obrigação dos familiares 

previstos no artigo 1973.º e seguintes do Código Civil. 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus 
efeitos. 2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser 
convertida em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta 
exigidos”. 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a 
acção respectiva perante o tribunal de menores”. 
- artigo 1974 CC – “1. A adopção apenas será decretada quando se verifiquem, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) apresentar reais vantagens para o 
adoptando; b) ter o adoptando menos de catorze anos, ou ter menos de vinte e um e 
não se encontrar emancipado, quando desde idade não superior a catorze anos tenha 
estado, de facto ou de direito, ao cuidado do adoptante; c) ter o adoptante mais de 
trinta e cinco anos de idade. 2. Quando o adoptante tenha mais de catorze anos, é 
ainda necessário o seu consentimento, a menos que ele não esteja no uso das suas 
faculdades mentais”. 
 

As crianças em situação económica difícil são ajudadas pelos 
familiares.  
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção de crianças que tenham pais 
sem condições para o seu sustento. 

A situação de uma criança ficar ao cuidado de uma outra família é 
vista como temporária, mas não existe idade limite. 
 
 
As crianças acolhidas por uma outra família são tratadas como filhos 

da família de acolhimento, mas não têm os mesmos direitos que os 

filhos biológicos em matéria sucessória. 

Nota: Às vezes as crianças acolhidas recebem alguma coisa porque 

também participaram na obtenção da fortuna. 

Pretende-se averiguar quais as características do regime da adopção 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e 
como tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no 
artigo 1984”. 
- artigo 1984 CC – “1. O adoptado, ou seus descendentes, e os parentes dos 
adoptantes não são herdeiros legítimos ou legitimários uns dos outros, nem ficam 
reciprocamente vinculados à prestação de alimentos”. 
 

A criança que fica ao cuidado de uma outra família não rompe 
definitivamente os laços com a família de sangue.  
 

Nota: Os mancanhas não conhecem a situação de adopção porque, para 

eles, a criança continua sempre ligada à sua família biológica. Nos 

mancanhas o que parece adopção é quando uma família recebe de outra 

uma criança para lhe dar educação, porque o pediu por não ter nenhuma 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos mais semelhantes 
à adopção plena ou à restrita prevista no artigo 1987.º e seguintes do Código Civil 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus 
efeitos. 2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser 
convertida em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta 
exigidos”. 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e 
como tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no 



 

 

420 

 

criança em casa, a própria família biológica decide dar a criança pelo laço 

que existe entre eles e querem mantê-la ou, ainda, por dificuldade 

económica da família biológica. 

artigo 1984”. 
- artigo 1987 CC – “a adopção restrita apenas atribui ao adoptado e aos adoptantes os 
direitos e deveres estabelecidos na lei” 
- no âmbito da adopção restrita, em conformidade com o artigo 1990 CC, “o adoptado 
conserva todos os direitos e deveres em relação à família natural, salvas as restrições 
estabelecidas na lei”. 
 

As crianças sem pais ou em situação económica difícil podem ser 
enviadas para um estabelecimento educacional religioso, em 
conformidade com a decisão que for tomada pela família. 
 

Pretende-se averiguar se há uma convicção de que as crianças devem ser enviadas 
para estabelecimentos de ensino religioso, em alternativa à adopção. 
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MANDINGAS 
 

5.1. FAMÍLIA 

5.1.1. CASAMENTO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando os homens e as mulheres decidem fazer uma vida 
juntos assinalam essa união através de uma cerimónia ritual 
mandinga.  

Pretende-se saber se existe uma formalização do vínculo do casamento semelhante à noção 
de casamento prevista no artigo 1577.º do Código Civil (CC) – “casamento é o contrato 
celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir (…) a família 
mediante uma comunhão plena de vida” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Só existe casamento quando a união é celebrada de acordo 
com o ritual previsto pela etnia mandinga. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe algum outro tipo de união que possa ser reconhecida como 
casamento ou outro tipo de casamento ou mesmo como união de facto (prevista no artigo 1.º 
da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio) para além do “casamento ritual” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Não existe casamento se o homem e a mulher celebrarem 
essa união perante o Estado. 

Pretende-se averiguar se o casamento previsto no artigo 1577.º CC é reconhecido como tal - 
“casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem 
constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
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casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Quando o homem e a mulher decidem viver juntos sem 
celebração da cerimónia ritual mandinga passam a partilhar 
casa, cama e comida. 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de união de facto 
prevista no artigo 1.º da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio, no sentido em que há uma comunhão 
plena de vida 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Quando o homem e a mulher decidem viver juntos celebrando 
essa união com um casamento ritual mandinga passam a 
partilhar casa, cama e comida. 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe uma comunhão plena de vida à 
semelhança do previsto para o casamento civil, nos termos do artigo 1577.º CC – 
“casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem 
constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

A mulher só pode estar casada com um homem. Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem pode estar casado com quatro mulheres no 
máximo. 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um homem 
e várias mulheres 
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 - artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem adulto solteiro (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que um homem 
casado. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre homens casados 
e solteiros e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher 
casada. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

 

5.1.2. IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

Os homens não podem casarnormalmente antes dos 25 anos, 
dependendo do grau de maturidade. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da vida política, económica, social e cultural” 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a 
quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze anos, 
conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino” 
 

As mulheres não podem casar normalmente antes dos 14 
anos, dependendo do grau de maturidade física. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
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“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

O homem que já é casado não pode viver com outra mulher 
sem celebrar essa outra união com a cerimónia ritual prevista 
pela etnia mandinga. 
 

Pretende-se averiguar se o casamento anterior configura algum obstáculo a uma posterior 
união de facto (no caso do homem) 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”; e iii) artigo 4 – “O homem 
e a mulher unidos de facto, há mais de três anos, podem, enquanto durar a união e de 
comum acordo, requerer o reconhecimento judicial da mesma”. 
 

A mulher casada não pode decidir viver temporariamente com 
outro homem. 

Pretende-se averiguar se o casamento anterior configura algum obstáculo a uma posterior 
união de facto (no caso da mulher) 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”; e iii) artigo 4 – “O homem 
e a mulher unidos de facto, há mais de três anos, podem, enquanto durar a união e de 
comum acordo, requerer o reconhecimento judicial da mesma”. 
 

Não é permitido o casamento entre: i) pai e filha; ii) mãe e 
filho; iii) irmãos; iv) padrastro e enteada; e v) madastra e 
enteado. 
 

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes relativos, no caso, o referente ao previsto na alínea a), b) e c) do 
artigo 1602.º CC: parentesco na linha recta, colateral ou afinidade em linha recta 
- artigo 1602 CC: “são também dirimentes, obstando ao casamento entre si das pessoas a 
quem respeitam, os impedimentos seguintes: a) parentesco (…) na linha recta; b) parentesco 
(…) no segundo grau da linha colateral; c) afinidade (…) na linha recta” 
- artigo 1578 CC: “parentesco é o vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma 
delas descender da outra ou de ambas procederem de um progenitor comum” 
- artigo 1584 CC: “1. Afinidade é o vínculo que cada um dos cônjuges aos parentes do 
outro”. 
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5.1.3. DECISÃO DE CASAR 

Os homens são em princípio livres para decidir com quem vão 
casar. 
 
 
 
 
Na maioria dos casos os pais pretendem decidir com quem é 
que as filhas se casam.   
 
 
Nota: As filhas acabem por decidir, na prática, com quem é que se 
querem casar. 
 

Pretende-se averiguar se, no caso do casamento ritual, é exigível que a vontade do sujeito 
que casa se encontre totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as 
causas de anulação por falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código 
Civil. 
- artigo 1634 CC – “a declaração da vontade, no acto da celebração, constitui presunção não 
só de que os nubentes quiseram contrair o matrimónio, mas de que a sua vontade não está 
viciada por erro ou coacção”. 
- artigo 1635 CC – “o casamento é anulável por falta de vontade: a) quando o nubente, no 
momento da celebração, não tinha a consciência do acto que praticava, por incapacidade 
acidental ou outra causa; b) quando o nubente estava em erro acerca da identidade física do 
outro contraente; c) quando a declaração da vontade tenha sido extorquido por coacção 
física; d) quando tenha sido simulado”. 
- artigo 1638 CC – “1. É anulável o casamento celebrado sob coacção moral, contando que 
seja grave o mal com que o nubente é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua 
consumação; 2. É equiparada à ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, 
extorquir ao nubente a declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal 
fortuito ou causado por outrem”. 
 

O marido pode casar se a mulher morrer, preferentemente 
com uma das familiares da mulher. 
 
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento da mulher, é exigível que o marido case 
com outra mulher 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor  

A mulher costuma casar com algum dos irmãos do falecido 
marido se, este morrer. 
 
Nota: Se a mulher recusar este casamento, é obrigada a abandonar 

a casa de morada de família. 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – no artigo 25 CRGB está previsto que “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
 

Os homens têm a obrigação de casar normalmente a partir 
dos 25 anos, dependendo do seu grau de maturidade. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma obrigatoriedade de contrair casamento para os 
homens e, se sim, a partir de que idade 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor- artigo 1638 CC – “1. É anulável o 
casamento celebrado sob coacção moral, contando que seja grave o mal com que o nubente 
é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua consumação; 2. É equiparada à 
ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a 
declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por 
outrem”. 
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As mulheres têm a obrigação de casar.  
 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma obrigatoriedade de contrair casamento para as 
mulheres e, se sim, a partir de que idade. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor - - artigo 1638 CC – “1. É anulável o 
casamento celebrado sob coacção moral, contando que seja grave o mal com que o nubente 
é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua consumação; 2. É equiparada à 
ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a 
declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por 
outrem”. 
 

 

5.1.4. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais mandinga a casa onde mora a família, os terrenos de 
cultivo, os bens domésticos do casal, os rebanhos e os 
animais domésticos pertencem ao marido. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 
preferência fundado em situação já existente à data do casamento”. 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei”. 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico”. 
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Numa união entre mulher e homem a casa onde mora a 
família, os terrenos de cultivo, os bens domésticos do casal, 
os rebanhos e os animais domésticos pertencem ao marido. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual. 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 
preferência fundado em situação já existente à data do casamento”. 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei”. 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico”. 
 

 

5.1.5. DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO 

É possível o divórcio entre mulher e homem casados através 
de cerimónia ritual mandinga. 
 

Pretende-se averiguar se o casamento ritual também é dissolvido por divórcio, em termos 
correspondentes à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
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no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

É possível a separação num casamento celebrado de acordo 
com os rituais mandinga. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual admite a separação. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

O divórcio e a separação da mulher e do homem não exigem 
mútuo acordo.  
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio por mútuo consentimento, em termos correspondentes 
à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento” 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento” 
 

O divórcio e a separação podem ocorrer por iniciativa da 
mulher mesmo que o marido não esteja de acordo. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes ao previsto na 
Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir da mulher 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento” 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 

O divórcio e a separação podem ocorrer por iniciativa do 
marido mesmo que a mulher não esteja de acordo. 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes ao previsto na 
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Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir do homem. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

Os maus-tratos, o incumprimento da obrigação alimentar, a 
impotência do marido e o dever de coabitação por parte do 
marido são normalmente os motivos invocados pela mulher 
para obter a separação e o divórcio. 
 
 
O adultério não é um dos motivos que pode ser invocado pela 
mulher como motivo para obter a separação e o divórcio. 
 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais o “divórcio 
litigioso” pode ser pedido pela mulher. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
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lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente”. 
 

O homem pode invocar a recusa da mulher em compartilhar a 
cama e o mau comportamento, para com ele e a sua família, 
como motivos para poder divorciar-se e separar-se.    
 
 
O adultério pode ser um dos motivos que levam o marido a 
divorciar-se e a separar-se. 
 
 
Se for maltratado o marido pode separar-se da mulher. 
 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais o “divórcio 
litigioso” pode ser pedido pelo homem 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
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abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente”. 
 

Quando existe separação ou divórcio por iniciativa do marido 
este só fica obrigado a sustentar a ex-mulher até um máximo 
de sete meses e a ajudá-la nas despesas relativas à 
alimentação. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e qual a sua dimensão. 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

A tentativa de reconciliação de um casal mandinga é feita pelo 
conselho de anciões da tabanca através de reuniões em 
separado com o homem e a mulher de modo a apurar as 
razões e as culpas de cada um deles. 
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
conciliação na comunidade quanto à separação dos cônjuges e qual o procedimento para 
conciliação do casal 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

A não aceitação da tentativa de reconciliação do casal não 
implica qualquer castigo. 
 

Pretende-se saber havendo um mecanismo informal ou instância de conciliação na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges e qual a consequência da sua rejeição 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor 
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5.1.6. FILIAÇÃO 

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos na constância 
do casamento da mãe têm como pai o marido da mãe. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da paternidade 
prevista no artigo 1801.º CC 
- artigo 1796 CC: “o momento da concepção do filho é fixado, para efeitos legais, dentro dos 
primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam a seu nascimento, salvas as 
excepções dos artigos seguintes”. 
- artigo 1797 CC: “1. Se dentro dos trezentos dias anteriores ao nascimento tiver sido 
interrompida ou completada uma outra gravidez, não são considerados para a determinação 
do momento da concepção os dias que tiverem decorrido até à interrupção da gravidez ou 
do parto. 2. A prova da interrupção de outra gravidez, não havendo registo do facto, só pode 
ser feita em acção especialmente intentada para esse efeito por qualquer interessado ou 
pelo Ministério Público”. 
- artigo 1798 CC: “1. É admitida, em qualquer caso, acção judicial destinada a provar que o 
período de gestação do filho foi inferior a cento e oitenta dias ou superior a trezentos. 2. Esta 
acção pode ser intentada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, devendo o 
tribunal, no caso de procedência, fixar a época provável da concepção”.  
No Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência estava 
prevista a distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Em conformidade, o nº 1 do 
artigo 1801 CC previa que “presume-se legítimo o filho nascido ou concebido na constância 
do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 1798 e salvo o disposto nos artigos 
1803 e 1804”. A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 
3 de Maio: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer 
que seja o estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos 
e deveres em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – 
“reconhecida a filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, 
qualquer que seja o estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para 
os filhos nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de 
designações discriminatórias relativamente à filiação”. 
 

Se nascer um filho de mãe solteira, e não se souber quem é o 
pai da criança, a mulher continua a ser aceite pela tabanca, 
não obstante deixar de ser respeitada.  
 
 
 
Os filhos que nascem de mãe solteira são aceites na tabanca 
sem restrições, embora a tabanca entenda que nasceu em 

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que já não 
tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do Código Civil de 
1966). 
O nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os filhos são iguais perante a lei. Independentemente 
do estado civil dos seus progenitores”. 
A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de Maio: i) 
artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer que seja o 
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resultado de um comportamento censurável. 
 
 
Os filhos nascidos fora do casamento não são tratados de 
forma diferente relativamente aos filhos nascidos dentro do 
casamento.  
 

estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos e deveres 
em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – “reconhecida a 
filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, qualquer que 
seja p estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para os filhos 
nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações 
discriminatórias relativamente à filiação”. 
 

As questões da vida dos filhos são decididas pelo pai. 
 

Pretende-se averiguar se existem os poderes-deveres dos pais e em que moldes, e se são 
semelhantes aos previstos nos artigos 1881.º e 1882.º do Código Civil (lidos à luz do artigo 
26.º da Constituição da República da Guiné-Bissau que confere aos pais poderes iguais em 
relação aos filhos) e se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher - situação que já não tem paralelo no Direito 
Civil em vigor na Guiné-Bissau. 
- o nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à 
capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
- versão do Código Civil em vigor aquando da independência da Guiné-Bissau estava 
previsto: i) no artigo 1881 CC (poderes especiais do pai) que “1. Compete especialmente ao 
pai, como chefe de família: a) providenciar acerca dos alimentos devidos ao filho e orientar a 
sua instrução e educação; b) prestar-lhe a assistência moral conforme a sua condição, sexo 
e idade; c) emancipá-lo; d) defendê-lo e representá-lo, ainda que nascituro; e) autorizá-lo a 
praticar os actos que, por determinação da lei, dependam do consentimento dos pais; f) 
autorizá-lo a exercer profissão, arte ou ofício e a viver sobre si; g) administrar os seus bens”; 
e ii) no artigo 1882 CC (poderes especiais da mãe) que “compete especialmente à mãe: a) 
ser ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho; b) velar pela sua 
integridade física e moral; c) autorizá-lo a praticar os actos que, por determinação especial 
da lei, dependam do seu consentimento; d) desempenhar relativamente ao filho e aos seus 
bens as funções pertencentes ao marido, sempre que este se encontre em lugar remoto ou 
não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por qualquer outro motivo”. 
 

Em caso de separação ou divórcio os filhos ficam com o pai.     Pretende-se averiguar qual é a solução adoptada na comunidade, isto é, quem fica a 
exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de “divórcio”. 
- artigo 1902 CC – “1. Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em relação ao 
filho menor o poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na 
falta de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação 
do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal 
abrange o destino do menor, a fixação de alimentos e a forma de os prestar”. 
 

Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa Pretende-se averiguar qual a entidade a quem os cônjuges recorrem em caso de 
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situação de separação ou de divórcio quem decide é o chefe 
de morança ou da tabanca, sendo a sua decisão obrigatória. 
 

discordância quanto à tutela dos filhos e a força “jurídica” da solução dada pela entidade. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

As crianças sem pais ficam ao cuidado do chefe da tabanca.  
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos semelhantes aos 
previstos no artigo 1973.º e seguintes do Código Civil. 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos” 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a acção 
respectiva perante o tribunal de menores”. 
- artigo 1974 CC – “1. A adopção apenas será decretada quando se verifiquem, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) apresentar reais vantagens para o adoptando; 
b) ter o adoptando menos de catorze anos, ou ter menos de vinte e um e não se encontrar 
emancipado, quando desde idade não superior a catorze anos tenha estado, de facto ou de 
direito, ao cuidado do adoptante; c) ter o adoptante mais de trinta e cinco anos de idade. 2. 
Quando o adoptante tenha mais de catorze anos, é ainda necessário o seu consentimento, a 
menos que ele não esteja no uso das suas faculdades mentais”. 
 

As crianças em situação económica difícil são ajudadas pelo 
chefe da tabanca e pelo Régulo. 
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção de crianças que tenham pais sem 
condições para o seu sustento. 

O chefe da tabanca toma as decisões em relação às crianças 
sem pais e às crianças em situação económica difícil. 
 

Pretende-se averiguar se tradicionalmente existe alguém ou alguma entidade que decida a 
questão da adopção. 

As crianças acolhidas por uma outra família são tratadas 
como filhos da família de acolhimento, com excepção de 

Pretende-se averiguar quais as características do regime da adopção 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
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alguns direitos sucessórios. 
 
As crianças adoptadas não têm os mesmos direitos que os 
filhos biológicos, salvo se se tratar de um filho de um irmão.  
 
Nota: Neste caso não são considerados filhos adoptivos). 

 
Em caso de adopção o chefe de morançareúne todos os 
outros chefes de morançae informa-os da situação.  
 
Numa situação de adopção não são alterados os documentos 
de registo da criança feitos pelo Estado. 
 

tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984”  
- artigo 1984 CC – “1. O adoptado, ou seus descendentes, e os parentes dos adoptantes não 
são herdeiros legítimos ou legitimários uns dos outros, nem ficam reciprocamente vinculados 
à prestação de alimentos”. 

A criança que fica ao cuidado de uma outra família não rompe 
definitivamente os laços com a família de sangue.  
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos mais semelhantes à 
adopção plena ou à restrita prevista no artigo 1987.º e seguintes do Código Civil. 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos”. 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984” 
- artigo 1987 CC – “a adopção restrita apenas atribui ao adoptado e aos adoptantes os 
direitos e deveres estabelecidos na lei”. 
- no âmbito da adopção restrita, em conformidade com o artigo 1990 CC, “o adoptado 
conserva todos os direitos e deveres em relação à família natural, salvas as restrições 
estabelecidas na lei”. 
 

Não é bem aceite a adopção de crianças por estrangeiros. 
 

Pretende-se averiguar se a comunidade aceita a adopção por estrangeiros. 

As crianças sem pais ou em situação económica difícil podem 
ser enviadas para um colégio muçulmano. 
 

Pretende-se averiguar se as crianças são enviadas para estabelecimentos de ensino, em 
alternativa à adopção. 

As crianças sem pais ou em situação económica difícil podem 
ser enviadas para um estabelecimento educacional religioso 
de cariz muçulmano. 
 

Pretende-se averiguar se há uma convicção de que as crianças devem ser enviadas para 
estabelecimentos de ensino religioso, em alternativa à adopção. 
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MANJACOS 

5.1. FAMÍLIA 

5.1.1. CASAMENTO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando os homens e as mulheres decidem fazer uma vida 
juntos assinalam essa união através de uma cerimónia ritual 
manjaca.  
 

Pretende-se saber se existe uma formalização do vínculo do casamento semelhante à noção 
de casamento prevista no artigo 1577.º do Código Civil (CC) - “casamento é o contrato 
celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir (…) a família 
mediante uma comunhão plena de vida”. 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Só existe casamento com o valor do casamento ritual quando 
a união é celebrada de acordo com o ritual previsto pela etnia 
manjaca. Quando a união é celebrada perante o Estado ou 
quando as pessoas estão em união de facto, a união é 
respeitada mas não tem o mesmo valor. 
 
Nota:Em determinadas tabancas se alguém estiver unido a outrem 
por casamento não ritual, quando morre, para ter as respectivas 
honras fúnebres deve celebrar-se um casamento manjaco 
postmortem. 

Pretende-se averiguar se existe algum outro tipo de união que possa ser reconhecida como 
casamento ou outro tipo de casamento ou mesmo como união de facto (prevista no artigo 1.º 
da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio) para além do “casamento ritual”. 
– em conformidade com o nº 1 do artigo 26 da Constituição da República da Guiné-Bissau 
(CRGB) “o Estado reconhece a constituição da família e assegura a sua protecção” 
- no artigo 24 CRGB está previsto que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam 
dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de raça, sexo, 
nível social, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica”. 
- no nº 2 do artigo 52 CRGB é afirmado que “a todos é reconhecida a liberdade de culto, que 
em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados na Constituição”. 
 

Quando o homem e a mulher decidem viver juntos sem 
celebração da cerimónia ritual manjaca passam a partilhar 
casa, cama e comida. 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de união de facto 
prevista no artigo 1.º da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio, no sentido em que há uma comunhão 
plena de vida- no nº 2 do artigo 52 CRGB é afirmado que “a todos é reconhecida a liberdade 
de culto, que em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados na 
Constituição”. 
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- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Quando o homem e a mulher decidem viver juntos celebrando 
essa união com um casamento ritual manjaco passam a 
partilhar casa, cama e comida 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe uma comunhão plena de vida à 
semelhança do previsto para o casamento civil, nos termos do artigo 1577.º CC- no nº 2 do 
artigo 52 CRGB é afirmado que “a todos é reconhecida a liberdade de culto, que em caso 
algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados na Constituição”. 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

A mulher só pode estar casada com um homem. 
 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida”. 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem estar casado com mais do que uma mulher. 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um homem 
e várias mulheres 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem adulto solteiro (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que um homem 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre homens casados 
e solteiros e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento. 
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casado. 
 

- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher 
casada e é moralmente mal vista. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

 

5.1.2. IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

Os homens não podem casar, em regra, antes dos 18 a 20 
anos, ou seja antes de atingirem a maturidade. 
 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres. 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a 
quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze anos, 
conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino”. 

As mulheres não podem casar, em regra, antes dos 15 a 17 
anos ou seja antes de atingirem a maturidade. 
 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres. 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a 
quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze anos, 
conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino”. 
 

O homem que já é casado não pode viver com outra mulher 
sem celebrar essa outra união com a cerimónia ritual da etnia 
manjaca. 
 

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes absolutos, no caso, o previsto na alínea c) do artigo 1601.º CC: 
casamento anterior não dissolvido. 
- alínea c) do artigo 1601 CC: “o casamento anterior não dissolvido (…) ainda que o 
respectivo assento não tenha sido lavrado no registo do estado civil”. 
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Não é permitido o casamento entre: i) pai e filha; ii) mãe e 
filho; iii) irmãos; iv) padrastro e enteada; e v) madastra e 
enteado. 
 

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes relativos, no caso, o referente ao previsto no artigo 1602.º CC: 
parentesco na linha recta, na linha colateral ou referente à afinidade na linha recta. 
- artigo 1602 CC: “são também dirimentes, obstando ao casamento entre si das pessoas a 
quem respeitam, os impedimentos seguintes: a) parentesco (…) na linha recta; b) parentesco 
(…) no segundo grau da linha colateral; c) afinidade (…) na linha recta”. 
- artigo 1578 CC: “parentesco é o vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma 
delas descender da outra ou de ambas procederem de um progenitor comum”. 
 

 

5.1.3. DECISÃO DE CASAR 

Os homens são livres para decidir com quem vão casar. 
 
As mulheres são livres para decidir com quem vão casar. 
 
Nota:Não obstante ter sido afirmado que a mulher não é obrigada a 
contrair casamento (como antigamente), é reconhecido que a 
pressão familiar exercida junto da rapariga para casar com alguém 
apontado pela família é consideravelmente maior do que a exercida 
junto dos rapazes. 

Pretende-se averiguar se, no caso do casamento ritual, é exigível que a vontade do sujeito 
que casa se encontre totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as 
causas de anulação por falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código 
Civil. 
- artigo 1634 CC – “a declaração da vontade, no acto da celebração, constitui presunção não 
só de que os nubentes quiseram contrair o matrimónio, mas de que a sua vontade não está 
viciada por erro ou coacção”. 
- artigo 1635 CC – “o casamento é anulável por falta de vontade: a) quando o nubente, no 
momento da celebração, não tinha a consciência do acto que praticava, por incapacidade 
acidental ou outra causa; b) quando o nubente estava em erro acerca da identidade física do 
outro contraente; c) quando a declaração da vontade tenha sido extorquido por coacção 
física; d) quando tenha sido simulado”. 
- artigo 1638 CC – “1. É anulável o casamento celebrado sob coacção moral, contando que 
seja grave o mal com que o nubente é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua 
consumação; 2. É equiparada à ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, 
extorquir ao nubente a declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal 
fortuito ou causado por outrem”. 
 

O marido não é obrigado a casar com alguém se a mulher 
morrer. 
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento da mulher, é exigível que o marido case 
com outra mulher. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

A mulher pode casar com um familiar do marido, se este 
morrer. 
 
Nota:Antigamente a mulher era obrigada a contrair casamento com o 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor- artigo 1638 CC – “1. É anulável o 
casamento celebrado sob coacção moral, contando que seja grave o mal com que o nubente 
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irmão ou um primo do falecido marido. Hoje a mulher já pode recusar 
mas, em caso de recusa,deve, em regra, abandonar a casa de 
morada da família. 

é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua consumação; 2. É equiparada à 
ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a 
declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por 
outrem”. 
 

Os homens têm a obrigação de casar entre os 18e os20 anos, 
dependendo essencialmente de já terem atingido a 
maturidade. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma obrigatoriedade de contrair casamento para os 
homens e, se sim, a partir de que idade. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor- artigo 1638 CC – “1. É anulável o 
casamento celebrado sob coacção moral, contando que seja grave o mal com que o nubente 
é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua consumação; 2. É equiparada à 
ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a 
declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por 
outrem”. 
 

As mulheres têm a obrigação de casar entre os 14 e os 18 
anos, dependendo essencialmente de já terem atingido a 
maturidade. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma obrigatoriedade de contrair casamento para as 
mulheres e, se sim, a partir de que idade. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor- artigo 1638 CC – “1. É anulável o 
casamento celebrado sob coacção moral, contando que seja grave o mal com que o nubente 
é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua consumação; 2. É equiparada à 
ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao nubente a 
declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por 
outrem”. 
 

 

5.1.4. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais manjacas e numa união, a casa de morada da família, 
os terrenos de cultivo, os bens domésticos do casal, os 
rebanhos e os animais domésticos pertencem ao marido.  
 
Nota:Apesar desta regra, actualmente já é possível encontrar, na 
tabanca, mulheres proprietárias de casas, terrenos, bens 
domésticos, rebanhos e animais domésticos. 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 



 

 

441 

 

preferência fundado em situação já existente à data do casamento”. 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei”. 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico”. 
 

 

5.1.5. DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO 

É possível o divórcio entre mulher e homem casados através 
de cerimónia ritual manjaca quando os deveres conjugais 
estejam em causa. 

Pretende-se averiguar se o casamento ritual também é dissolvido por divórcio, em termos 
correspondentes à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

É possível a separação num casamento celebrado de acordo 
com os rituais manjacos.  
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual admite a separação, aqui com sentido 
semelhante a “divórcio” 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
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que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

O divórcio e a separação da mulher e do homem não exigem 
mútuo acordo. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio por mútuo consentimento, em termos correspondentes 
à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante 
sentença judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por 
ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se 
divórcio por mútuo consentimento”. 
 

Os maus-tratos, a violência doméstica e o abandono do lar 
são normalmente os motivos invocados pela mulher para 
obter a separação e o divórcio. 
 
 
O adultério não é um dos motivos que pode ser invocado pela 
mulher como motivo para obter a separação e o divórcio.   

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos corresponde.ntes ao previsto na 
Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir da mulher 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
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dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente”. 
 

O homem pode invocar vários motivos para se separar e para 
se divorciar, nomeadamente o adultério, os maus-tratos e a 
ausência prolongada da mulher.  

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes ao previsto na 
Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir do homem. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
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requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente”. 
 

Quando existe separação por iniciativa do marido este não 
fica obrigado a sustentar a ex-mulher ou a ajudá-la nas suas 
despesas. 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e qual a sua dimensão. 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

Numa separação o elemento do casal que fica com os filhos 
recebe apoio económico para as despesas relativas aos filhos 
por parte do outro. 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e se é devido aos filhos. 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 1879 CC: “1. Compete a ambos os pais a guarda e regência dos filhos menores não 
emancipados com o fim de os defender, educar e alimentar”. 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

A tentativa de reconciliação do casal é feita através de 
reuniões com a parte considerada menos culpada.  
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
conciliação na comunidade quanto à separação dos cônjuges. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
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procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
 

A nãoaceitação da tentativa de reconciliação do casal não 
implica a aplicação de qualquer castigo. 
 

Pretende-se saber havendo um mecanismo informal ou instância de conciliação na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges e qual a consequência da sua rejeição 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
 

 

5.1.6. FILIAÇÃO 

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos na constância 
do casamento da mãe têm como pai o marido da mãe.  

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da paternidade 
prevista no artigo 1801.º CC 
- artigo 1796 CC: “o momento da concepção do filho é fixado, para efeitos legais, dentro dos 
primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam a seu nascimento, salvas as 
excepções dos artigos seguintes”. 
- artigo 1797 CC: “1. Se dentro dos trezentos dias anteriores ao nascimento tiver sido 
interrompida ou completada uma outra gravidez, não são considerados para a determinação 
do momento da concepção os dias que tiverem decorrido até à interrupção da gravidez ou 
do parto. 2. A prova da interrupção de outra gravidez, não havendo registo do facto, só pode 
ser feita em acção especialmente intentada para esse efeito por qualquer interessado ou 
pelo Ministério Público”. 
- artigo 1798 CC: “1. É admitida, em qualquer caso, acção judicial destinada a provar que o 
período de gestação do filho foi inferior a cento e oitenta dias ou superior a trezentos. 2. Esta 
acção pode ser intentada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, devendo o 
tribunal, no caso de procedência, fixar a época provável da concepção”.  
No Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência estava 
prevista a distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Em conformidade, o nº 1 do 
artigo 1801 CC previa que “presume-se legítimo o filho nascido ou concebido na constância 
do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 1798 e salvo o disposto nos artigos 
1803 e 1804”. A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 
3 de Maio: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer 
que seja o estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos 
e deveres em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – 
“reconhecida a filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, 
qualquer que seja o estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para 
os filhos nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de 
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designações discriminatórias relativamente à filiação”. 
 

Os filhos que nascem de mãe solteira são mal vistos na 
tabanca. 
 
Os filhos nascidos fora do casamento não são tratados de 
forma diferente em relação aos filhos nascidos dentro do 
casamento.  
 
Se nascer um filho de mãe solteira e não se souber quem é o 
pai da criança a mulher não continua a ser bem aceite pela 
tabanca. 
 
Quando nasce um filho de mãe solteira a mulher não é 
castigada, mas sofre reprovação social.   

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que já não 
tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do Código Civil de 
1966) e se as mulheres são vítimas de algum tipo de discriminação por terem filhos fora de 
uma relação de casamento. 
O nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os filhos são iguais perante a lei. Independentemente 
do estado civil dos seus progenitores”. 
A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de Maio: i) 
artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer que seja o 
estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos e deveres 
em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – “reconhecida a 
filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, qualquer que 
seja p estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para os filhos 
nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações 
discriminatórias relativamente à filiação”. 
 

As questões da vida dos filhos são decididas pelos pais, tendo 
o pai normalmente a última palavra. 
 

Pretende-se averiguar se existem os poderes-deveres dos pais e em que moldes, e se são 
semelhantes aos previstos nos artigos 1881.º e 1882.º do Código Civil (lidos à luz do artigo 
26.º da Constituição da República da Guiné-Bissau que confere aos pais poderes iguais em 
relação aos filhos) e se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher - situação que já não tem paralelo no Direito 
Civil em vigor na Guiné-Bissau. 
- o nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à 
capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
- versão do Código Civil em vigor aquando da independência da Guiné-Bissau estava 
previsto: i) no artigo 1881 CC (poderes especiais do pai) que “1. Compete especialmente ao 
pai, como chefe de família: a) providenciar acerca dos alimentos devidos ao filho e orientar a 
sua instrução e educação; b) prestar-lhe a assistência moral conforme a sua condição, sexo 
e idade; c) emancipá-lo; d) defendê-lo e representá-lo, ainda que nascituro; e) autorizá-lo a 
praticar os actos que, por determinação da lei, dependam do consentimento dos pais; f) 
autorizá-lo a exercer profissão, arte ou ofício e a viver sobre si; g) administrar os seus bens”; 
e ii) no artigo 1882 CC (poderes especiais da mãe) que “compete especialmente à mãe: a) 
ser ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho; b) velar pela sua 
integridade física e moral; c) autorizá-lo a praticar os actos que, por determinação especial 
da lei, dependam do seu consentimento; d) desempenhar relativamente ao filho e aos seus 
bens as funções pertencentes ao marido, sempre que este se encontre em lugar remoto ou 
não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por qualquer outro motivo”. 
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Em caso de separação os filhos ficam com o pai.   
 

Pretende-se averiguar qual é a solução adoptada na comunidade, isto é, quem fica a 
exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de “divórcio”. 
- artigo 1902 CC – “1. Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em relação ao 
filho menor o poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na 
falta de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação 
do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal 
abrange o destino do menor, a fixação de alimentos e a forma de os prestar”. 
 

As crianças sem pais ficam ao cuidado dos familiares e, caso 
estes não existam, ficam a cargo do Régulo, dos anciãos ou 
do comité da tabanca. 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos semelhantes aos 
previstos no artigo 1973.º e seguintes do Código Civil. 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos” 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a acção 
respectiva perante o tribunal de menores”. 
- artigo 1974 CC – “1. A adopção apenas será decretada quando se verifiquem, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) apresentar reais vantagens para o adoptando; 
b) ter o adoptando menos de catorze anos, ou ter menos de vinte e um e não se encontrar 
emancipado, quando desde idade não superior a catorze anos tenha estado, de facto ou de 
direito, ao cuidado do adoptante; c) ter o adoptante mais de trinta e cinco anos de idade. 2. 
Quando o adoptante tenha mais de catorze anos, é ainda necessário o seu consentimento, a 
menos que ele não esteja no uso das suas faculdades mentais”. 
 

 As crianças em situação económica difícil são ajudadas pelos 
parentes dos pais.  

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção de crianças que tenham pais sem 
condições para o seu sustento. 
 

O herdeiro do pai (pessoa que fica na “posição do pai”) toma 
as decisões em relação às crianças sem pais.  
 
A situação de uma criança ficar ao cuidado de uma outra 
família é vista como temporária até que a criança atinja a 
maioridade.   
 

Pretende-se averiguar se tradicionalmente existe alguém ou alguma entidade que decida a 
questão da adopção. 

Não existe um conceito semelhante ao de adopçãoprevisto no 
Direito escrito do Estado, dado que para os manjacos é 
normal que a família fique com as crianças nascidas no seu 
seio. 

Pretende-se averiguar quais as características do regime da adopção 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984”  
- artigo 1984 CC – “1. O adoptado, ou seus descendentes, e os parentes dos adoptantes não 
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As crianças acolhidas por uma outra família não são tratadas 
como filhos da família de acolhimento. 

são herdeiros legítimos ou legitimários uns dos outros, nem ficam reciprocamente vinculados 
à prestação de alimentos”. 
 

A criança que fica ao cuidado de uma outra família não rompe 
definitivamente os laços com a família de sangue. 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos mais semelhantes à 
adopção plena ou à restrita prevista no artigo 1987.º e seguintes do Código Civil 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos” 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984” 
- artigo 1987 CC – “a adopção restrita apenas atribui ao adoptado e aos adoptantes os 
direitos e deveres estabelecidos na lei”. 
- no âmbito da adopção restrita, em conformidade com o artigo 1990 CC, “o adoptado 
conserva todos os direitos e deveres em relação à família natural, salvas as restrições 
estabelecidas na lei”. 
 

Não é bem aceite a adopção de crianças por estrangeiros.  Pretende-se averiguar se a comunidade aceita a adopção por estrangeiros. 
 
 

As crianças sem pais ou em situação económica difícil não 
podem ser enviadas para um colégio interno ou para um 
estabelecimento educacional religioso. 
 
Nota:Estas situações são excepcionais, sendo dado como exemplo 
daqueles estabelecimentos a aldeia SOS em Canchungo.  

 

Pretende-se averiguar se as crianças são enviadas para estabelecimentos de ensino ou 
estabelecimento de ensino religioso, em alternativa à adopção. 
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PAPEIS 
 

5.1. FAMÍLIA 

5.1.1. CASAMENTO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando os homens e as mulheres decidem fazer uma vida 
juntos assinalam essa união através de uma cerimónia ritual 
papel.  

Pretende-se saber se existe uma formalização do vínculo do casamento semelhante à noção 
de casamento prevista no artigo 1577.º do Código Civil (CC)- “casamento é o contrato 
celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir (…) a família 
mediante uma comunhão plena de vida”. 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Só existe casamento quando a união é celebrada de acordo 
com o ritual previsto pela etnia papel.  
 
 

Pretende-se averiguar se existe algum outro tipo de união que possa ser reconhecida como 
casamento ou outro tipo de casamento ou mesmo como união de facto (prevista no artigo 1.º 
da Lei n.º 3/76, de 3 de Maio) para além do “casamento ritual” - – em conformidade com o nº 
1 do artigo 26 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) “o Estado reconhece a 
constituição da família e assegura a sua protecção”. 
- no artigo 24 CRGB está previsto que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam 
dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de raça, sexo, 
nível social, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica”. 
 

Não existe casamento se o homem e a mulher celebrarem 
essa união perante o Estado. 
 

Pretende-se averiguar se o casamento previsto no artigo 1577.º CC é reconhecido como tal - 
“casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem 
constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida”. 
- no nº 2 do artigo 52 CRGB é afirmado que “a todos é reconhecida a liberdade de culto, que 
em caso algum poderá violar os princípios fundamentais consagrados na Constituição” 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
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casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; e ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”. 
 

Quando o homem e a mulher decidem viver juntos celebrando 
essa união com um casamento ritual papel passam a partilhar 
casa, cama e comida. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe uma comunhão plena de vida à 
semelhança do previsto para o casamento civil, nos termos do artigo 1577.º CC - “casamento 
é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir (…) a 
família mediante uma comunhão plena de vida”. 
 

A mulher só pode estar casada com um homem. 
 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre uma 
mulher e vários homens 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem pode estar casado com mais do que uma mulher. 
 
Nota: Sim, se tiver meios financeiros. 

Pretende-se esclarecer se no casamento ritual se pode estabelecer vínculo entre um homem 
e várias mulheres. 
- artigo 1577.º CC – “casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo 
diferente que pretendem constituir (…) a família mediante uma comunhão plena de vida” 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) está previsto: i) no artigo 24 que 
“todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, sem distinção de (…) sexo…”; e ii) no nº 3 do artigo 26 que “os cônjuges 
têm iguais deveres quanto à capacidade civil e política…” 
 

Um homem adulto solteiro (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que um homem 
casado. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre homens casados 
e solteiros e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento. 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
 

Uma mulher adulta solteira (depois de passada a idade para 
casar) tem menos prestígio na tabanca do que uma mulher 
casada. 

Pretende-se averiguar se existe alguma diferenciação de tratamento entre mulheres casadas 
e solteiras e, assim, verificar qual é a real importância da figura do casamento 
- na Constituição da República da Guiné-Bissau está previsto no artigo 24 que  “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres…” 
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5.1.2. IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO 

As mulheres não têm uma idade fixa antes da qual não podem 
casar, embora a vida com o marido só possa ter lugar após a 
maioridade. 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres. 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a 
quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze anos, 
conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino”. 
 

Os homens não podem casar antes dos 18 anos. 
 

Pretende-se averiguar se, havendo figura semelhante a impedimento dirimente absoluto 
relativo à idade, no caso, previsto na alínea a) do artigo 1601.º CC, este é igual para homens 
e mulheres. 
No artigo 25 CRGB está previsto que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 
os domínios da vida política, económica, social e cultural”. 
No artigo 1601 CC em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência 
estava previsto que “são impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a 
quem respeitam com qualquer outra: a) a idade inferior a dezasseis ou a catorze anos, 
conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino”. 
 

A mulher casada, após separação do primeiro marido, pode 
decidir viver com outro homem sem celebrar essa segunda 
união com qualquer rito papel. 
 

Pretende-se averiguar se o casamento anterior configura algum obstáculo a uma posterior 
união de facto (no caso da mulher), 
- Lei nº 3/76, de 3 de Maio: i) artigo 1 - “1. O casamento não formalizado é a união de facto, 
em plena de vida, entre um homem e uma mulher, com capacidade legal para contrair 
matrimónio. 2. O casamento não formalizado produzirá todos os efeitos próprios do 
casamento formalizado, quando for reconhecido judicialmente”; ii) artigo 2 – “O Tribunal 
competente poderá reconhecer o casamento não formalizado, desde que reúna os requisitos 
de singularidade, estabilidade e seriedade próprios do casamento”; e iii) artigo 4 – “O homem 
e a mulher unidos de facto, há mais de três anos, podem, enquanto durar a união e de 
comum acordo, requerer o reconhecimento judicial da mesma”, 
 

Não é permitido o casamento entre: i) pai e filha; ii) mãe e 
filho; iii) irmãos; iv) padrastro e enteada; e v) madastra e 
enteado. 
 

Pretende-se averiguar se, no caso de casamento ritual, existe figura semelhante aos 
impedimentos dirimentes relativos, no caso, o referente aos previstos nas alíneas a), b) e c) 
do artigo 1602.º CC: parentesco na linha recta, colateral e afinidade na linha recta. 
- artigo 1602 CC: “são também dirimentes, obstando ao casamento entre si das pessoas a 
quem respeitam, os impedimentos seguintes: a) parentesco (…) na linha recta; b) parentesco 
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(…) no segundo grau da linha colateral; c) afinidade (…) na linha recta”, 
- artigo 1578 CC: “parentesco é o vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma 
delas descender da outra ou de ambas procederem de um progenitor comum” 
- artigo 1584 CC: “1. Afinidade é o vínculo que cada um dos cônjuges aos parentes do 
outro”. 
 

 

5.1.3. DECISÃO DE CASAR 

Os homens são livres para decidir com quem vão casar. 
 
 
As mulheres são livres para decidir com quem vão casar. 
 
 
Nota: Antigamente não tinham essa liberdade, mas nos tempos de 

hoje têm. No entanto existe ainda forte pressão familiar para que, 
pelo menos, uma rapariga da família case com o rapaz papel 
escolhido pelos pais. 
 

Pretende-se averiguar se, no caso do casamento ritual, é exigível que a vontade do sujeito 
que casa se encontre totalmente esclarecida, ou seja, se existe algum paralelo com as 
causas de anulação por falta da vontade, previstas no artigo 1634 .º e seguintes do Código 
Civil. 
- artigo 1634 CC – “a declaração da vontade, no acto da celebração, constitui presunção não 
só de que os nubentes quiseram contrair o matrimónio, mas de que a sua vontade não está 
viciada por erro ou coacção”. 
- artigo 1635 CC – “o casamento é anulável por falta de vontade: a) quando o nubente, no 
momento da celebração, não tinha a consciência do acto que praticava, por incapacidade 
acidental ou outra causa; b) quando o nubente estava em erro acerca da identidade física do 
outro contraente; c) quando a declaração da vontade tenha sido extorquido por coacção 
física; d) quando tenha sido simulado”. 
- artigo 1638 CC – “1. É anulável o casamento celebrado sob coacção moral, contando que 
seja grave o mal com que o nubente é ilicitamente ameaçado, e justificado o receio da sua 
consumação; 2. É equiparada à ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, 
extorquir ao nubente a declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal 
fortuito ou causado por outrem”. 
 

O marido não é obrigado a casar com alguém se a mulher 
morrer.  
 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento da mulher, é exigível que o marido case 
com outra mulher. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor . 
 

A mulher pode passar a viver com o sobrinho do marido se 
este morrer.   
Nota: Antigamente era obrigatório, mas actualmente a mulher tem a 
faculdade de casar ou não. Mesmo nos casos em que a mulher não 
aceite ser “herdada”, não é obrigatório que deixe a sua casa de 
morada de família, a não ser que decida viver com outra pessoa 
(caso em que se deve mudar). 

Pretende-se averiguar se em caso de falecimento do marido, é exigível que a mulher case 
com outro homem. 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor – no artigo 25 CRGB está previsto que “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
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5.1.4. REGIME PATRIMONIAL 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais papel a casa de moradada família e os terrenos de 
cultivo, com excepção da bolanha, tanto podem pertencer ao 
marido como à mulher, salvo se pertencerem à linhagem 
(caso em que nunca deixam de ter essa qualificação). 
 
Nota: Antigamente os bens só pertenciam ao homem, mas 

actualmente podem pertencer tanto ao homem como à mulher, com 
a excepção da bolanha. 
 
 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais papel os bens domésticos do casal pertencem à 
esposa. 
 
 

Num casamento celebrado de acordo com as cerimónias 
rituais papel os rebanhos e os animais domésticos tanto 
podem ser propriedade do homem como da mulher, mas 
presume-se que pertencem ao marido. 
 
 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora no casamento ritual. Semelhante 
aos artigos 1721.º e seguintes do Código Civil, embora não exista uma verdadeira 
correspondência 
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 
preferência fundado em situação já existente à data do casamento”. 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei”. 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico”. 
 

Numa união entre mulher e homem os rebanhos e os animais 
domésticos tanto podem ser propriedade do homem como da 
mulher, mas presume-se que pertencem ao marido. 
 

Pretende-se averiguar qual o regime de bens que vigora numa união sem casamento ritual.  
- artigo 1722 CC: “1. São considerados próprios dos cônjuges: a) os bens que cada um deles 
tiver ao tempo da celebração do casamento; b) os bens que lhes advierem depois do 
casamento por sucessão ou doação; c) os bens adquiridos na constância do matrimónio por 
virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se, entre outros, adquiridos por virtude 
próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao património comum: 
a) os bens adquiridos em consequência de direitos anteriores ao casamento sobre 
patrimónios ilíquidos partilhados depois dele; b) os bens adquiridos por usucapião fundada 
em posse que tenha o seu início antes do casamento; c) os bens comprados antes do 
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casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no exercício de direito de 
preferência fundado em situação já existente à data do casamento”. 
- artigo 1724 CC: “Fazem parte da comunhão: a) o produto do trabalho dos cônjuges; b) os 
bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados 
por lei”. 
- artigo 1733 CC: “1. São exceptuados da comunhão: a) os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a cláusula de incomunicabilidade; b) os bens doados ou 
deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha 
caducado; c) o usufruto, o uso habitação, e demais direitos estritamente pessoais; d) as 
indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou 
contra os seus bens próprios; e) os seguros vencidos em favor da pessoa de cada um dos 
cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios; f) os vestidos, roupas e 
outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; g) as recordações de família de diminuto valor 
económico”. 
 

 

5.1.5. SEPARAÇÃO 

Não é possível o divórcio entre mulher e homem casados 
através de cerimónia ritual papel e o casamento jurídico do 
Estado não é reconhecido. 
 
 
Nota: Conhecem-se pouquíssimos casos em que, com a intervenção 
das autoridades tradicionais e espirituais, foi possível dissolver o 
matrimónio ritual com: i) o consentimento do primeiro marido; ii) uma 
indemnização paga pelo segundo marido relativa às despesas com a 
primeira cerimónia; e iii) devolvendo ao primeiro marido o “pano 
preto” (pano sagrado da cerimónia). 

Pretende-se averiguar se o casamento ritual também é dissolvido por divórcio, em termos 
correspondentes à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; e iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

É possível a separação num casamento celebrado de acordo 
com os rituais papel. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual admite a separação. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 

A separação da mulher e do homem não exige mútuo acordo. 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio por mútuo consentimento, em termos correspondentes 
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à Lei n.º 6/76, de 3 de Maio de 1976 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”. 
 

A separação pode ocorrer por iniciativa da mulher mesmo que 
o marido não esteja de acordo. 
 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes ao previsto na 
Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir da mulher. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

A separação pode ocorrer por iniciativa do marido mesmo que 
a mulher não esteja de acordo. 
 
 

Pretende-se averiguar se no casamento ritual existe algum conceito semelhante à noção de 
dissolução do matrimónio por divórcio litigioso (em termos correspondentes ao previsto na 
Lei 6/76, de 3 de Maio de 1976) e se a iniciativa pode partir do homem. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; e ii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos 
cônjuges ou por ambos conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo 
caso diz-se divórcio por mútuo consentimento”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previstono artigo 1773 
que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges com 
fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum acordo: 
no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”. 
 

A violência doméstica (num grau inadmissível)e a falta de 
assistência económica podem ser invocadas pela mulher 
como fundamento para a separação. 
 
 
O adultério não é um dos motivos que pode ser invocado pela 
mulher como motivo para obter a separação. 
 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais a separação 
pode ser pedida pela mulher. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
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anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente”. 
 

O homem pode invocar vários motivos para se separar, 
nomeadamente o adultério, a falta de procriação durante o 
casamento e o desrespeito das suas instruções (por exemplo, 
quando a mulher se recusa frequentemente a ajudar o marido 
nos trabalhos de campo).   
 
 
Se for maltratado o marido não pode separar-se da mulher. 

Pretende-se averiguar quais são os motivos específicos na base dos quais aseparação pode 
ser pedida pelo homem. 
- Lei nº 6/76, de 3 de Maio: i) artigo 1: “O divórcio produz a dissolução de casamento e 
demais efeitos previstos na lei”; ii) artigo 2: “O divórcio só pode ser obtido mediante sentença 
judicial”; iii) artigo 3: “O divórcio pode ser pedido por qualquer dos cônjuges ou por ambos 
conjuntamente. No primeiro caso diz-se divórcio litigioso; no segundo caso diz-se divórcio 
por mútuo consentimento”; iii) artigo 4: “O divórcio litigioso pode ser requerido por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão superior a 3 
anos, seja qual for a natureza do crime; c) condenação definitiva por tentativa de homicídio 
ou por homicídio frustrado contra o requerente; d) ofensas graves à integridade física ou 
moral do requerente; e) conduta desonrosa do outro cônjuge; f) abandono completo do lar 
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conjugal por parte do outro cônjuge por tempo superior a 1 ano; g) separação de facto, ainda 
que livremente consentida, por 2 anos consecutivos; h) ausência, sem notícias, por 3 anos 
consecutivos; i) doença mental incurável do outro cônjuge, comprovada por sentença 
transitada em julgado; j) qualquer outro facto susceptível de tornar insuportável as relações 
conjugais”; e iv) artigo 11: “O divórcio por mútuo consentimento só pode ser requerido 
quando tenha decorrido, pelo menos, um ano sobre a data da celebração do casamento ou 
do reconhecimento judicial do casamento não formalizado e os cônjuges hajam atingido a 
maioridade”. 
No Código Civil, na versão anterior à Lei nº 6/76, de 3 de Maio, estava previsto: i) no artigo 
1773 que “a separação judicial de pessoas e bens pode ser requerida por um dos cônjuges 
com fundamento em algum dos factos referidos no artigo 1778, ou por ambos de comum 
acordo: no primeiro caso diz-se litigiosa; no segundo, por mútuo consentimento”; e ii) no 
artigo 1778 que “a separação litigiosa de pessoas e bens pode ser requerida por qualquer 
dos cônjuges com fundamento em algum dos factos seguintes: a) adultério do outro cônjuge; 
b) práticas anticoncepcionais ou de aberração sexual exercidas contra a vontade do 
requerente; c) condenação definitiva do outro cônjuge, por crime doloso, em pena de prisão 
superior a dois anos, seja qual for a natureza desta; d) condenação definitiva pelo crime de 
lenocínio praticado contra descendente ou irmã do requerente, ou por homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste na linha recta ou 
até ao terceiro grau da linha colateral; e) vida e costumes desonrosos do outro cônjuge; f) 
abandono completo do lar conjugal por parte do outro cônjuge, por tempo superior a três 
anos; g) qualquer outro facto que ofenda gravemente a integridade física ou moral do 
requerente”. 
 

Quando existe separação por iniciativa do marido este não 
fica obrigado a sustentar a ex-mulher ou a ajudá-la nas suas 
despesas. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e qual a sua dimensão. 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

Numa separação o elemento do casal que fica com os filhos 
menores recebe do outro apoio económico para as despesas 
relativas aos filhos. 
 

Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil e se é devido aos 
filhos. 
Pretende-se averiguar se existe alguma espécie de afloramento do direito de alimentos, 
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semelhante ao previsto nos artigos 2015.º e seguintes do Código Civil (conjugados com a Lei 
nº 6/76, de 3 de Maio)e se é devido aos filhos. 
- artigo 2015 CC: “na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente 
obrigados à prestação de alimentos…” 
- artigo 1879 CC: “1. Compete a ambos os pais a guarda e regência dos filhos menores não 
emancipados com o fim de os defender, educar e alimentar”. 
- artigo 2016 CC: “no caso de separação judicial de pessoas e bens ou de divórcio, têm 
direito a alimentos: a) o cônjuge não culpado, se a separação ou divórcio tiver sido decretado 
por culpa exclusiva de um deles; b) o cônjuge não considerado principal culpado, quando 
haja culpa de ambos; e c) qualquer dos cônjuges, quando ambos sejam igualmente culpados 
ou haja separação por mútuo consentimento”. 
 

A reconciliação do casal é tentada pelos pais dos cônjuges 
em caso de separação.   
 

Pretende-se saber se existe alguma espécie de mecanismo informal ou instância de 
conciliação na comunidade quanto à separação dos cônjuges. 
- no Direito do Estado em vigor seriam os órgãos judiciais– o artigo 55 da Lei Orgânica dos 
Tribunais (Lei nº 3/2002, de 20 de Novembro) prevê a existência de tribunais de família aos 
quais compete julgar: “a) Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges; b) acções 
de divórcio; c) Inventários requeridos na sequência de divórcios, bem como os 
procedimentos cautelares com aqueles relacionados; d) acções de declaração de 
inexistência ou de anulação do casamento; e) acções propostas com base nos artigos 1647 
e 1648, nº 2 do Código Civil, e f) acções de alimentos entre cônjuges, bem como entre ex-
cônjuges e as execuções correspondentes”. 
Na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: c)julgar pedidos de 
separação ou divórcio de casados apenas segundo os usos e costumes locais e de 
indemnizações devidas por tais factos; d) decidir, na sequência da separação ou divórcio 
decretados de acordo com a alínea anterior, das questões relativas aos filhos menores”. 
 

A tentativa de reconciliação do casal é feita através de 
mediação.  
 

Pretende-se saber qual o procedimento para conciliação do casal 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 

A não aceitação da tentativa de reconciliação do casal não 
implica qualquer castigo. 
 

Pretende-se saber havendo um mecanismo informal ou instância de conciliação na 
comunidade quanto à separação dos cônjuges e qual a consequência da sua rejeição 
- não tem paralelo no Direito do Estado em vigor. 
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5.1.6. FILIAÇÃO 

Presume-se que um filho ou uma filha nascidos na constância 
do casamento da mãe têm como pai o marido da mãe.  

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à presunção da paternidade 
prevista no artigo 1801.º CC. 
- artigo 1796 CC: “o momento da concepção do filho é fixado, para efeitos legais, dentro dos 
primeiros cento e vinte dias dos trezentos que precederam a seu nascimento, salvas as 
excepções dos artigos seguintes”. 
- artigo 1797 CC: “1. Se dentro dos trezentos dias anteriores ao nascimento tiver sido 
interrompida ou completada uma outra gravidez, não são considerados para a determinação 
do momento da concepção os dias que tiverem decorrido até à interrupção da gravidez ou 
do parto. 2. A prova da interrupção de outra gravidez, não havendo registo do facto, só pode 
ser feita em acção especialmente intentada para esse efeito por qualquer interessado ou 
pelo Ministério Público”. 
- artigo 1798 CC: “1. É admitida, em qualquer caso, acção judicial destinada a provar que o 
período de gestação do filho foi inferior a cento e oitenta dias ou superior a trezentos. 2. Esta 
acção pode ser intentada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, devendo o 
tribunal, no caso de procedência, fixar a época provável da concepção”.  
No Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau aquando da independência estava 
prevista a distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Em conformidade, o nº 1 do 
artigo 1801 CC previa que “presume-se legítimo o filho nascido ou concebido na constância 
do matrimónio da mãe, nos termos dos artigos 1796 a 1798 e salvo o disposto nos artigos 
1803 e 1804”. A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 
3 de Maio: i) artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer 
que seja o estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos 
e deveres em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – 
“reconhecida a filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, 
qualquer que seja o estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para 
os filhos nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de 
designações discriminatórias relativamente à filiação”. 
 

Os filhos que nascem de mãe solteira são aceites na tabanca. 
 
 
Os filhos nascidos fora do casamento não são tratados de 
forma diferente em relação aos filhos nascidos dentro do 
casamento.    
 
 

Pretende-se averiguar se, na prática, existe ainda algum vislumbre da distinção que 
anteriormente se fazia entre os chamados filhos “legítimos e ilegítimos” - situação que já não 
tem paralelo no Direito Civil em vigor na Guiné-Bissau (versão originária do Código Civil de 
1966). 
O nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os filhos são iguais perante a lei. Independentemente 
do estado civil dos seus progenitores”. 
A distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi revogada pela Lei nº 4/76, de 3 de Maio: i) 
artigo 1 – “todos os filhos são iguais e têm iguais direitos e deveres, qualquer que seja o 
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Se nascer um filho de mãe solteira e não se souber quem é o 
pai da criança a mulher continua a ser bem aceite pela 
tabanca. 

estado civil dos seus progenitores”; ii) artigo 2 – “os pais têm os mesmos direitos e deveres 
em relação aos filhos nascidos no casamento ou fora dele”; e iii) artigo 3 – “reconhecida a 
filiação, nos termos da legislação vigente, o regime legal aplicável aos filhos, qualquer que 
seja p estado civil dos seus progenitores, é o estabelecido na lei em vigor para os filhos 
nascidos na constância do matrimónio”; e iv) artigo 4 – “fica proibido o uso de designações 
discriminatórias relativamente à filiação”. 
 

As questões da vida dos filhos são decididas pelos pais, tendo 
o pai a última palavra. 
 

Pretende-se averiguar se existem os poderes-deveres dos pais e em que moldes, e se são 
semelhantes aos previstos nos artigos 1881.º e 1882.º do Código Civil (lidos à luz do artigo 
26.º da Constituição da República da Guiné-Bissau que confere aos pais poderes iguais em 
relação aos filhos) e se existe alguma diferenciação na configuração dos poderes-deveres 
dos pais no que respeita ao homem e à mulher - situação que já não tem paralelo no Direito 
Civil em vigor na Guiné-Bissau. 
- o nº 2 do artigo 26 CRGB prevê que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à 
capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”. 
- versão do Código Civil em vigor aquando da independência da Guiné-Bissau estava 
previsto: i) no artigo 1881 CC (poderes especiais do pai) que “1. Compete especialmente ao 
pai, como chefe de família: a) providenciar acerca dos alimentos devidos ao filho e orientar a 
sua instrução e educação; b) prestar-lhe a assistência moral conforme a sua condição, sexo 
e idade; c) emancipá-lo; d) defendê-lo e representá-lo, ainda que nascituro; e) autorizá-lo a 
praticar os actos que, por determinação da lei, dependam do consentimento dos pais; f) 
autorizá-lo a exercer profissão, arte ou ofício e a viver sobre si; g) administrar os seus bens”; 
e ii) no artigo 1882 CC (poderes especiais da mãe) que “compete especialmente à mãe: a) 
ser ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho; b) velar pela sua 
integridade física e moral; c) autorizá-lo a praticar os actos que, por determinação especial 
da lei, dependam do seu consentimento; d) desempenhar relativamente ao filho e aos seus 
bens as funções pertencentes ao marido, sempre que este se encontre em lugar remoto ou 
não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por qualquer outro motivo”. 
 

Em caso de separação, os filhos ficam com a mãe, 
normalmente até aos sete anos. 
 
 
Em caso de discordância quanto ao destino dos filhos numa 
situação de separação quem decide é o pai. 
 

Pretende-se averiguar qual é a solução adoptada na comunidade, isto é, quem fica a 
exercer, em primeira linha, o poder paternal em caso de “divórcio”. 
- artigo 1902 CC – “1. Nos casos de separação judicial de pessoas e bens, divórcio, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, ambos os pais conservam em relação ao 
filho menor o poder paternal; o exercício deste é, porém, regulado por acordo dos pais ou, na 
falta de acordo, pelo tribunal de menores. 2. O acordo dos pais está sujeito à homologação 
do tribunal, nos termos da lei de processo. 3. A regulação do exercício do poder paternal 
abrange o destino do menor, a fixação de alimentos e a forma de os prestar”. 
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As crianças órfãs ficam ao cuidado dos avós maternos.  Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos semelhantes aos 
previstos no artigo 1973.º e seguintes do Código Civil. 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos” 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a acção 
respectiva perante o tribunal de menores”. 
- artigo 1974 CC – “1. A adopção apenas será decretada quando se verifiquem, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) apresentar reais vantagens para o adoptando; 
b) ter o adoptando menos de catorze anos, ou ter menos de vinte e um e não se encontrar 
emancipado, quando desde idade não superior a catorze anos tenha estado, de facto ou de 
direito, ao cuidado do adoptante; c) ter o adoptante mais de trinta e cinco anos de idade. 2. 
Quando o adoptante tenha mais de catorze anos, é ainda necessário o seu consentimento, a 
menos que ele não esteja no uso das suas faculdades mentais”. 
 

As crianças em situação económica difícil são amparadas 
pelos avós maternos. 
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção de crianças que tenham pais sem 
condições para o seu sustento. 

Os avós maternos tomam as decisões em relação às crianças 
sem pais e às crianças em situação económica difícil. 
 

Pretende-se averiguar se tradicionalmente existe alguém ou alguma entidade que decida a 
questão da adopção. 
- artigo 1973 CC – “o vínculo de adopção constitui-se por sentença judicial, correndo a acção 
respectiva perante o tribunal de menores”. 
 

A situação de uma criança ficar ao cuidado de uma outra 
família é vista como temporária até que a criança atinja a 
maioridade.    
 
 
As crianças acolhidas por uma outra família não são tratadas 
como filhos da família de acolhimento. 

Pretende-se averiguar quais as características do regime da adopção 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984”  
- artigo 1984 CC – “1. O adoptado, ou seus descendentes, e os parentes dos adoptantes não 
são herdeiros legítimos ou legitimários uns dos outros, nem ficam reciprocamente vinculados 
à prestação de alimentos”. 
 

A criança que fica ao cuidado de uma outra família não rompe 
definitivamente os laços com a família de sangue. 
 
 
 

Pretende-se averiguar se existe o fenómeno da adopção em termos mais semelhantes à 
adopção plena ou à restrita prevista no artigo 1987.º e seguintes do Código Civil. 
- artigo 1976 CC – “1. A adopção é plena ou restrita, consoante a extensão dos seus efeitos. 
2. A adopção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adoptantes, ser convertida 
em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos para esta exigidos”. 
- artigo 1979 CC – “pela adopção plena o adoptado adquire a situação de filho (…) e como 
tal é considerado para todos os efeitos legais, sem prejuízo do disposto no artigo 1984” 
- artigo 1987 CC – “a adopção restrita apenas atribui ao adoptado e aos adoptantes os 
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direitos e deveres estabelecidos na lei”. 
- no âmbito da adopção restrita, em conformidade com o artigo 1990 CC, “o adoptado 
conserva todos os direitos e deveres em relação à família natural, salvas as restrições 
estabelecidas na lei”. 
 

Não é bem aceite a adopção de crianças por estrangeiros.  
 

Pretende-se averiguar se a comunidade aceita a adopção por estrangeiros. 

As crianças sem pais ou em situação económica difícil podem 
ser enviadas para um colégio interno. 
 

Pretende-se averiguar se as crianças são enviadas para estabelecimentos de ensino, em 
alternativa à adopção. 

As crianças sem pais ou em situação económica difícil podem 
ser enviadas para um estabelecimento educacional religioso. 
 

Pretende-se averiguar se há uma convicção de que as crianças devem ser enviadas para 
estabelecimentos de ensino religioso, em alternativa à adopção. 
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BALANTAS 
 

5.2. REGIME SUCESSÓRIO 

5.2.1. QUESTÕES GERAIS SOBRE O REGIME SUCESSÓRIO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando alguém morre os bens dessa pessoa são repartidos 
entre os seus familiares.  
 
  

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de sucessão. 
- Direito do Estado em vigor - artigo 2024.º do Código Civil (CC): “Diz-se sucessão o 
chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de 
uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam” 
- artigo 2026 CC: “A sucessão é deferida por lei, testamento ou contrato” 
- artigo 2027 CC: “A sucessão legal é legítima ou legitimária, conforme possa ou não ser 
afastada pela vontade do seu autor” 
- artigo 2030 CC: “1. Os sucessores são herdeiros ou legatários. 2. Diz-se herdeiro o que 
sucede na totalidade ou numa quota do património do falecido e legatário o que sucede em 
bens ou valores determinados” 
- artigo 2032 CC: “1. Aberta a sucessão, serão chamados à titularidade das relações 
jurídicas do falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessíveis” 
- artigo 2050 CC: “1.O domínio e posse dos bens da herança adquirem-se pela aceitação, 
independentemente da sua apreensão material”. 
 

Quando alguém morre os familiares dessa pessoa não 
recorrem ao Estado ou a qualquer tipo de apoio jurídico deste, 
nem aceitam o direito do Estado para determinar quem fica 
com os bens. 
 
Quando alguém morre, a tabanca aceita que a herança seja 
transmitida através das regras tradicionais e obrigatórias dos 
balanta.   
 

Pretende-se averiguar se prevalecem os usos e costumes locais sobre a sucessão prevista 
no Direito do Estado em vigor. 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais” 

A casa de morada da família, as terras de cultivo e as 
restantes propriedades, os rebanhos e os animais domésticos 
são repartidos entre os filhos ou os irmãos e os sobrinhos 

Pretende-se averiguar quem fica com determinados bens tendo como ponto de partida os 
próprios bens, numa lógica que não tem paralelo com o Direito Civil (Código Civil) em vigor, 
mas que parece ser tradicional na Guiné-Bissau. 
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(filhos dos irmãos paternos) do falecido.  
 
 
Nota: Os bens são repartidos pelos filhos, dando maior atenção ao 
filho mais pequeno. O mais pequeno recebe mais por ser ainda 
menor. Na falta dos filhos, os bens destinam-se aos irmãos do 
falecido. As filhas não participam da herança, excepto nos bens 
móveis de menor importância. Contudo beneficiam das utilidades 
que os bens do pai possam proporcionar. 
 

No Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural” 
No Código Civil em vigor está previstono artigo 2133 que “a ordem por que são chamados os 
herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”; e ii) nº 1 do 
artigo 2139 que “a partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em tantas 
partes quando forem os herdeiros. 
Na versão do Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau ao momento da 
independência estava previsto no nº 2 do artigo 2139 que: “concorrendo à sucessão filhos 
legítimos ou legitimados e filhos ilegítimos, cada um destes tem direito a uma quota igual a 
metade da de cada um dos outros”. 
 

Os bens da herança são administrados pelo filho mais velho, 
ou pelo tio se não existirem filhos, enquanto não são 
distribuídos.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de cabeça-de-casal - 
artigo 2079.º CC: “A administração da herança, até à sua liquidação e partilha, pertence ao 
cabeça-de-casal” 
Nos termos do artigo 2080 CC: “1. O cargo de cabeça-de-casal defere-se pela ordem 
seguinte: a) ao cônjuge sobrevivo, se for herdeiro ou tiver meação em bens do casal; b) ao 
testamenteiro, salvo declaração do testador em contrário; c) aos herdeiros legais; d) aos 
herdeiros testamentários”. 2. De entre os herdeiros legais, preferem os parentes legítimos 
aos ilegítimos e, de entre uns e outros, os mais próximos em grau. 3. De entre herdeiros 
legais do mesmo parentesco e grau, ou entre os herdeiros testamentários, preferem os que 
viviam com o falecido há pelo menos um ano à data da morte. 4. Em igualdade de 
circunstâncias, preferem os herdeiros do sexo masculino e, de entre os do mesmo sexo, o 
mais velho”. 
 

A decisão sobre a distribuição dos bens do falecido é tomada 
pelos mais velhos da morança, e a possibilidade de 
intervenção de um conselho dos grandes da tabanca que 
tenha feito a circuncisão, com a participação dos filhos e dos 
irmãos do falecido, podendo ser ouvida a opinião da mulher 
em algumas situações.  
 
Nota: A decisão sobre a distribuição dos bens do falecido é tomada 
pelos mais velhos da morança (clã), podendo integrar os irmãos ou o 
pai do falecido, e os filhos maiores. As mulheres normalmente não 
participam na tomada da decisão, embora possam dar opiniões. Será 
o caso de uma mulher que tarda na morança e que ali tem filhos 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus(designação 
dada em termos jurídicos à pessoa falecida). 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais” 
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maiores (diz-se que ela conhece muito bem a geração e os segredos 
do clã). Também pode ser dado o exemplo de uma mulher cujo 
marido faleceu e que tem filhos que serão chamados para a 
distribuição da herança. 
 

5.2.2. REPARTIÇÃO DOS BENS 

Os bens deixados pelo morto são repartidos entre os 
membros da família, sendo os primeiros sucessores os filhos.  
 
Os bens repartidos pelos filhos privilegiam os mais novos 
relativamente aos mais velhos.   
 
Nota: Após a determinação dos bens do pai, começa-se a repartir os 
bens a favor dos filhos mais novos, sendo os mais velhos 
contemplados no final. 

 
A repartição dos bens do morto é feita respeitando a seguinte 
ordem: filhos e, em seguida, simultaneamente, irmãos e 
sobrinhos (filhos dos irmãos paternos). 
 
Não há pessoa da família que tenha preferência na escolha 
dos bens.  
 
Nota: Não há direito a escolha, sendo bens distribuídos em função 

das circunstâncias de cada caso e da necessidade de sucessores. O 
que sucede é que aos filhos menores é prestada maior atenção na 
distribuição. 
 

Pretende-se averiguar se existe mais do que uma pessoa chamada a suceder e quem é/são 
essas pessoas – a lógica é necessariamente mais simplificada do que a prevista no Direito 
Civil (Código Civil) em vigor na Guiné-Bissau.  
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 CC que “a ordem por que são 
chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”.  
- artigo 2139 CC: “1. A partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em 
tantas partes quantos forem os herdeiros” 
- artigo 2141 CC: “Na falta de descendentes, são chamados à sucessão o pai e a mãe, em 
partes iguais, ou só um deles, quanto à totalidade, se o outro já não existir” 
- artigo 2142 CC: “Na falta de pais, são chamados os ascendentes do segundo grau e 
seguintes, preferindo sempre os parentes mais próximos aos mais remotos”. 
- artigo 2143 CC: “Na falta de parentes em linha recta, são chamados à sucessão os irmãos 
(…) e, representativamente, os descendentes (…) destes”. 
- artigo 2146 CC: “Sendo a sucessão deferida aos irmãos ou seus descendentes (…), o 
cônjuge sobrevivo tem direito, como legatário legítimo, ao usufruto vitalício da herança” 
- artigo 2147 CC: “Na falta de parentes das três primeiras classes de sucessíveis, é chamado 
à sucessão da totalidade da herança o cônjuge sobrevivo”.  
- artigo 2149 CC: “Na falta de herdeiros das quatro primeiras classes, são chamados à 
sucessão os restantes colaterais (….) até ao sexto grau, preferindo sempre os parentes mais 
próximos aos mais remotos”. 
- artigo 2151 CC: “A partilha faz-se sempre por cabeça, mesmo que algum dos chamados à 
sucessão seja duplamente parente do finado”. 
- artigo 2152 CC: “Na falta de todos os parentes sucessíveis e do cônjuge, é chamado à 
herança o Estado”. 

Em caso de morte do marido, a mulher não fica com os bens 
que pertenciam ao marido, com excepção dos bens de uso 
doméstico. 
 
 
 

Pretende-se saber qual é a capacidade sucessória da mulher. 
No Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 CC que “a ordem por que são 
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A mulher pode herdar os objectos que são usados em casa.  
 
Nota: Como normalmente duas mulheres casam com um só homem, 
falecendo uma das mulheres, tais bens ficam para a casa. Se o 
marido falecer tais bens continuam a pertencer à mulher. 

chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”.  
- artigo 2146 CC: “Sendo a sucessão deferida aos irmãos ou seus descendentes (…), o 
cônjuge sobrevivo tem direito, como legatário legítimo, ao usufruto vitalício da herança” 
- artigo 2147 CC: “Na falta de parentes das três primeiras classes de sucessíveis, é chamado 
à sucessão da totalidade da herança o cônjuge sobrevivo”.  
 

 

5.2.3. PODER DE DISPOSIÇÃO SOBRE OS BENS 

Uma pessoa pode decidir em vida a forma como os seus bens 
vão ser distribuídos após a sua morte.  
 
Em princípio, salvo situações excepcionais, é mantida a 
decisão tomada em vida sobre a distribuição dos bens da 
herança depois da morte da pessoa.  
 
 
É possível tomar em vida uma decisão relativamente à casa 
de morada da família.  
 
A pessoa pode dar a quem entender os seus rebanhos.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de testamento previsto 
no Direito do Estado em vigor no artigo 2179.º CC e quais são os seus limites: “1. Diz-se 
testamento o acto unilateral e revogável pelo qual uma pessoa dispõe, para depois da morte, 
de todos os seus bens ou de parte deles. 2. As disposições de carácter não patrimonial que 
a lei permite inserir no testamento são válidas se fizerem parte de um acto revestido de 
forma testamentária, ainda que nele não figurem disposições de carácter patrimonial”. 
- artigo 2156 CC: “Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode 
dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários”. 
- artigo 2157 CC: “São herdeiros legitimários os descendentes e os ascendentes, pela ordem 
e segundo as regras estabelecidas nos artigos 2133 a 2138”. 
- artigo 2158 CC: “1. A legítima dos filhos é de metade da herança se existir um só filho, e de 
dois terços se existirem dois ou mais”. 
- artigo 2160 CC: “A legítima dos pais é de metade da herança”. 
- artigo 2161 CC: “A legítima dos ascendentes do segundo grau e seguintes é de um terço 
da herança”. 
Deve ser ainda tido em consideração o instituto da partilha em vida, previsto no artigo 2029 
CC, em conformidade com o qual: “1. Não é havido como sucessório o contrato pelo qual 
alguém faz doação entre vivos, com ou sem reserva de usufruto, de todos os seus bens ou 
de parte deles a algum ou alguns dos presumidos herdeiros legitimários, com o 
consentimento dos outros, e os donatários pagam ou se obrigam a pagar a estes o valor das 
partes que proporcionalmente lhes tocariam nos bens doados. 2. Ainda que conste de 
escritura pública, o contrato pode ser revogado pelo doador, sobrevindo ou tornando-se 
conhecido algum outro presumido herdeiro legitimário, contando que a revogação seja feita 
nos seis meses subsequentes ao nascimento ou conhecimento do herdeiro superveniente”. 
 

É aceite pela tabanca a possibilidade de uma pessoa dar a 
quem entender os seus animais domésticos e os seus 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de “chamamento à 
colação” previsto no Direito do Estado em vigor nos artigos 2104.º e seguintes do Código 
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objectos de uso doméstico.  
 
Não é aceite pela tabanca que uma pessoa possa dar a quem 
entender os objectos de culto religioso.    

Civil: “1. Os descendentes que pretendam entrar na sucessão do ascendente devem restituir 
à massa da herança, para igualação da partilha, os bens ou valores que lhes foram doados 
por este: esta restituição tem o nome de colação. 2. São havidas como doação, para efeitos 
de colação, as despesas referidas no artigo 2110º”. 
- artigo 940 CC: “1. Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e 
à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume 
uma obrigação, em benefício do outro contraente. 2. Não há doação na renúncia a direitos e 
no repúdio de herança ou legado, nem tão-pouco nos donativos conforme aos usos sociais.  
- artigo 946 CC: “1. É proibida a doação por morte, salvo nos casos especialmente previstos 
na lei. 2. Será, porém, havida como disposição testamenteira a doação que houver de 
produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido observadas as formalidades 
dos testamentos”. 
- artigo 947 CC: “1. A doação de coisas imóveis só é valida se for celebrada por escritura 
pública. 2. A doação de coisas móveis não depende de formalidade alguma externa, quando 
acompanhada de tradição da coisa doada; não sendo acompanhada de tradição da coisa, só 
pode ser feita por escrito”. 
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FULAS 

 

5.2. REGIME SUCESSÓRIO 

5.2.1. QUESTÕES GERAIS SOBRE O REGIME SUCESSÓRIO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando alguém morre os bens dessa pessoa são distribuídos 
pelos seus familiares.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de sucessão. 
- Direito do Estado - artigo 2024.º do Código Civil (CC): “Diz-se sucessão o chamamento de 
uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa 
falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam”. 
- artigo 2026 CC: “A sucessão é deferida por lei, testamento ou contrato”. 
- artigo 2027 CC: “A sucessão legal é legítima ou legitimária, conforme possa ou não ser 
afastada pela vontade do seu autor”. 
- artigo 2030 CC: “1. Os sucessores são herdeiros ou legatários. 2. Diz-se herdeiro o que 
sucede na totalidade ou numa quota do património do falecido e legatário o que sucede em 
bens ou valores determinados”. 
- artigo 2032 CC: “1. Aberta a sucessão, serão chamados à titularidade das relações 
jurídicas do falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessíveis”. 
- artigo 2050 CC: “1.O domínio e posse dos bens da herança adquirem-se pela aceitação, 
independentemente da sua apreensão material”. 
 

Quando alguém morre os familiares dessa pessoa raramente 
recorrem ao Estado, ao direito do Estado ou a qualquer tipo 
de apoio jurídico para determinar quem fica com os bens.  
 
Quando alguém morre a tabanca aceita que a herança seja 
transmitida através das regras tradicionais e obrigatórias dos 
fulas. 
 

Pretende-se averiguar se prevalecem os usos e costumes locais sobre a sucessão prevista 
no Direito do Estado em vigor.  
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”. 

Os filhos do morto herdam a casa de morada da família, as 
terras de cultivo e as restantes propriedades, os rebanhos, os 
animais domésticos e os objectos que são usados na casa. 
 

Pretende-se averiguar quem fica com determinados bens tendo como ponto de partida os 
próprios bens, numa lógica que não tem paralelo com o Direito Civil (Código Civil) em vigor, 
mas que parece ser tradicional na Guiné-Bissau. 
No Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual “o 
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homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 que “a ordem por que são chamados 
os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”; e ii) nº 1 do 
artigo 2139 que “a partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em tantas 
partes quando forem os herdeiros. 
Na versão do Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau ao momento da 
independência estava previsto no nº 2 do artigo 2139 que: “concorrendo à sucessão filhos 
legítimos ou legitimados e filhos ilegítimos, cada um destes tem direito a uma quota igual a 
metade da de cada um dos outros”. 
 

O irmão mais velho do falecido ou, na falta deste, o filho mais 
velho do morto, administram os bens enquanto estes não são 
distribuídos pela família.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de cabeça-de-casal - 
artigo 2079.º CC: Cabeça-de-casal – “A administração da herança, até à sua liquidação e 
partilha, pertence ao cabeça-de-casal”. 
Nos termos do artigo 2080 CC: “1. O cargo de cabeça-de-casal defere-se pela ordem 
seguinte: a) ao cônjuge sobrevivo, se for herdeiro ou tiver meação em bens do casal; b) ao 
testamenteiro, salvo declaração do testador em contrário; c) aos herdeiros legais; d) aos 
herdeiros testamentários”. 2. De entre os herdeiros legais, preferem os parentes legítimos 
aos ilegítimos e, de entre uns e outros, os mais próximos em grau. 3. De entre herdeiros 
legais do mesmo parentesco e grau, ou entre os herdeiros testamentários, preferem os que 
viviam com o falecido há pelo menos um ano à data da morte. 4. Em igualdade de 
circunstâncias, preferem os herdeiros do sexo masculino e, de entre os do mesmo sexo, o 
mais velho”. 
 

Quando não há consenso relativamente à distribuição dos 
bens do morto é solicitada a intervenção de uma pessoa 
versada no Alcorão.  

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (designação 
dada em termos jurídicos à pessoa falecida). 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”. 
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5.2.2. REPARTIÇÃO DOS BENS 

Os bens deixados pelo falecido são repartidos entre os 
parentes do morto, sendo em primeiro lugar herdadospelos 
filhos e pelos irmãos do morto.   
 
 
Na repartição dos bens, os filhos do sexo masculino ficam 
com três quartos dos bens e as filhas com o quarto restante. 
Os filhos estão em posição de igualdade na escolha dos bens. 
 
Nota: Os fulas justificam a desigualdade na repartição entre homens 
e mulheres pelo facto de os filhos serem continuadores da família do 
pai, enquanto as filhas vão fazer parte de outras famílias e, no caso 
de vierem a separar-se dos seus maridos, voltarem sempre para a 
casa dos irmãos. 

 
 
Na distribuição da herança não há direito de preferência de 
certas pessoas em relação a certos bens. 

Pretende-se averiguar se existe mais do que uma pessoa chamada a suceder e quem é/são 
essas pessoas – a lógica é necessariamente mais simplificada do que a prevista no Direito 
Civil (Código Civil) em vigor na Guiné-Bissau. 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 CC que “a ordem por que são 
chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”.  
- artigo 2139 CC: “1. A partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em 
tantas partes quantos forem os herdeiros”. 
- artigo 2141 CC: “Na falta de descendentes, são chamados à sucessão o pai e a mãe, em 
partes iguais, ou só um deles, quanto à totalidade, se o outro já não existir”. 
- artigo 2142 CC: “Na falta de pais, são chamados os ascendentes do segundo grau e 
seguintes, preferindo sempre os parentes mais próximos aos mais remotos”. 
- artigo 2143 CC: “Na falta de parentes em linha recta, são chamados à sucessão os irmãos 
(…) e, representativamente, os descendentes (…) destes”. 
- artigo 2146 CC: “Sendo a sucessão deferida aos irmãos ou seus descendentes (…), o 
cônjuge sobrevivo tem direito, como legatário legítimo, ao usufruto vitalício da herança” 
- artigo 2147 CC: “Na falta de parentes das três primeiras classes de sucessíveis, é chamado 
à sucessão da totalidade da herança o cônjuge sobrevivo” . 
- artigo 2149 CC: “Na falta de herdeiros das quatro primeiras classes, são chamados à 
sucessão os restantes colaterais (….) até ao sexto grau, preferindo sempre os parentes mais 
próximos aos mais remotos”. 
- artigo 2151 CC: “A partilha faz-se sempre por cabeça, mesmo que algum dos chamados à 
sucessão seja duplamente parente do finado” . 
- artigo 2152 CC: “Na falta de todos os parentes sucessíveis e do cônjuge, é chamado à 
herança o Estado”. 
 

 

5.2.3. PODER DE DISPOSIÇÃO SOBRE OS BENS 

Uma pessoa pode decidir em vida a forma como os seus bens 
vão ser distribuídos após a sua morte.  
 
A tabanca aceita como obrigatória a decisão tomada em vida 
sobre a distribuição dos bens da herança depois da morte da 
pessoa.   
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de testamento previsto 
no Direito do Estado em vigor no artigo 2179.º CC e quais são os seus limites: “1. Diz-se 
testamento o acto unilateral e revogável pelo qual uma pessoa dispõe, para depois da morte, 
de todos os seus bens ou de parte deles. 2. As disposições de carácter não patrimonial que 
a lei permite inserir no testamento são válidas se fizerem parte de um acto revestido de 
forma testamentária, ainda que nele não figurem disposições de carácter patrimonial”. 
- artigo 2156 CC: “Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode 
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Em princípio, a decisão tomada em vida sobre a distribuição 
dos bens da herança não poderá ser alterada. 
 

dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários”. 
- artigo 2157 CC: “São herdeiros legitimários os descendentes e os ascendentes, pela ordem 
e segundo as regras estabelecidas nos artigos 2133 a 2138”. 
- artigo 2158 CC: “1. A legítima dos filhos é de metade da herança se existir um só filho, e de 
dois terços se existirem dois ou mais”. 
- artigo 2160 CC: “A legítima dos pais é de metade da herança”. 
- artigo 2161 CC: “A legítima dos ascendentes do segundo grau e seguintes é de um terço 
da herança”. 
Deve ser ainda tido em consideração o instituto da partilha em vida, previsto no artigo 2029 
CC, em conformidade com o qual: “1. Não é havido como sucessório o contrato pelo qual 
alguém faz doação entre vivos, com ou sem reserva de usufruto, de todos os seus bens ou 
de parte deles a algum ou alguns dos presumidos herdeiros legitimários, com o 
consentimento dos outros, e os donatários pagam ou se obrigam a pagar a estes o valor das 
partes que proporcionalmente lhes tocariam nos bens doados. 2. Ainda que conste de 
escritura pública, o contrato pode ser revogado pelo doador, sobrevindo ou tornando-se 
conhecido algum outro presumido herdeiro legitimário, contando que a revogação seja feita 
nos seis meses subsequentes ao nascimento ou conhecimento do herdeiro superveniente”. 
 

 Durante a vida uma pessoa pode dar a quem entender a casa 
de morada da família, os seus rebanhos, os seus animais 
domésticos, os objectos de uso doméstico e os objectos de 
culto religioso.      
 
Não é aceitável que uma pessoa distribua os seus bens em 
vida pelos familiares, com intenção de prejudicar uns em 
relação aos outros.    
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de “chamamento à 
colação” previsto no Direito do Estado nos artigos 2104.º e seguintes do Código Civil: “1. Os 
descendentes que pretendam entrar na sucessão do ascendente devem restituir à massa da 
herança, para igualação da partilha, os bens ou valores que lhes foram doados por este: esta 
restituição tem o nome de colação. 2. São havidas como doação, para efeitos de colação, as 
despesas referidas no artigo 2110º”. 
- artigo 940 CC: “1. Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e 
à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume 
uma obrigação, em benefício do outro contraente. 2. Não há doação na renúncia a direitos e 
no repúdio de herança ou legado, nem tão-pouco nos donativos conforme aos usos sociais.  
- artigo 946 CC: “1. É proibida a doação por morte, salvo nos casos especialmente previstos 
na lei. 2. Será, porém, havida como disposição testamenteira a doação que houver de 
produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido observadas as formalidades 
dos testamentos”. 
- artigo 947 CC: “1. A doação de coisas imóveis só é valida se for celebrada por escritura 
pública. 2. A doação de coisas móveis não depende de formalidade alguma externa, quando 
acompanhada de tradição da coisa doada; não sendo acompanhada de tradição da coisa, só 
pode ser feita por escrito”. 
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MANCANHAS 
 
5.2. REGIME SUCESSÓRIO 

5.2.1. QUESTÕES GERAIS SOBRE O REGIME SUCESSÓRIO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Os filhos são os primeiros sucessores de um falecido, só podendo a 
mulher ser herdeira quando não existirem filhos.  

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de sucessão. 
- Direito do Estado em vigor - artigo 2024.º do Código Civil (CC): “Diz-se sucessão o 
chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas 
patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta 
pertenciam”. 
- artigo 2026 CC: “A sucessão é deferida por lei, testamento ou contrato”. 
- artigo 2027 CC: “A sucessão legal é legítima ou legitimária, conforme possa ou não 
ser afastada pela vontade do seu autor”. 
- artigo 2030 CC: “1. Os sucessores são herdeiros ou legatários. 2. Diz-se herdeiro o 
que sucede na totalidade ou numa quota do património do falecido e legatário o que 
sucede em bens ou valores determinados”. 
- artigo 2032 CC: “1. Aberta a sucessão, serão chamados à titularidade das relações 
jurídicas do falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessíveis”. 
 

Quando alguém morre,a família aceita que a herança seja 
transmitida através das regras tradicionais e obrigatórias dos 
mancanha.  
 
Quando alguém morre os familiares dessa pessoa podem utilizar os 
tribunais do Estado para resolver conflitos em matéria sucessória, 
não obstante os filhos serem os primeiros sucessores de acordo 
com os costumes mancanha.   
 

Pretende-se averiguar se prevalecem os usos e costumes locais sobre a sucessão 
prevista no Direito do Estado em vigor. 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que 
“compete igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) 
decidir as questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam 
constituídos exclusivamente nos usos e costumes locais”. 

Os filhos ficam os bens do falecido, incluindo a casa de morada da 
família, as terras de cultivo e as restantes propriedades, os 
rebanhos, os animais domésticos e os objectos que são usados em 
casa.   

Pretende-se averiguar quem fica com determinados bens tendo como ponto de partida 
os próprios bens, numa lógica que não tem paralelo com o Direito Civil (Código Civil) 
em vigor, mas que parece ser tradicional na Guiné-Bissau. 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 que “a ordem por que são 
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 chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos 
e seus descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”; e 
ii) nº 1 do artigo 2139 que “a partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a 
herança em tantas partes quando forem os herdeiros. 
Na versão do Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau ao momento da 
independência estava previsto no nº 2 do artigo 2139 que: “concorrendo à sucessão 
filhos legítimos ou legitimados e filhos ilegítimos, cada um destes tem direito a uma 
quota igual a metade da de cada um dos outros”. 
 

A mulher quando não é herdeira, com a possível colaboração do 
irmão do falecido marido indigitado pelo djongagu, pode administrar 
os bens após a morte do marido, nomeadamente se os filhos forem 
menores.  
 
Nota: “Djongagu” é a tradução em crioulo, do que na língua mancanha é 

denominado de “Cadjin”, ou seja uma espécie de maca construído de paus 

onde encarna o espírito da pessoa falecida. Este é carregado à cabeça por 

4 pessoas e vai respondendo às questões relacionadas com a sua morte e 

também com a pessoa que vai suceder-lhe. A forma de responder as 

perguntas é o seguinte: quando vem à frente em direcção às pessoas que 

estão a perguntar-lhe é porque está a dizer sim; e quando vai para trás 

significa que está a recusar alguma coisa.  

A origem do djongagu é contada em Có da seguinte forma: antigamente 
quando morria alguém, a pessoa mais velha da família é que escolhia a 
pessoa que ia herdar o falecido e esta escolha era reconhecida. Esta forma 
de escolher veio a causar problemas das situações em que a pessoa 
falecida tinha muitos bens. Passaram, por isso, a optar pela solução de a 
própria alma ser chamada através do processo de Djongagu para decidir 
sobre o destino dos bens. 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de cabeça-de-
casal - artigo 2079.º CC: “A administração da herança, até à sua liquidação e partilha, 
pertence ao cabeça-de-casal”. 
No Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – 
artigo 25 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade 
com o qual “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da 
vida política, económica, social e cultural”. 
Nos termos do artigo 2080 CC: “1. O cargo de cabeça-de-casal defere-se pela ordem 
seguinte: a) ao cônjuge sobrevivo, se for herdeiro ou tiver meação em bens do casal; 
b) ao testamenteiro, salvo declaração do testador em contrário; c) aos herdeiros 
legais; d) aos herdeiros testamentários”. 2. De entre os herdeiros legais, preferem os 
parentes legítimos aos ilegítimos e, de entre uns e outros, os mais próximos em grau. 
3. De entre herdeiros legais do mesmo parentesco e grau, ou entre os herdeiros 
testamentários, preferem os que viviam com o falecido há pelo menos um ano à data 
da morte. 4. Em igualdade de circunstâncias, preferem os herdeiros do sexo 
masculino e, de entre os do mesmo sexo, o mais velho”. 

A família decide, em concreto, como são divididos os bens do 
falecido. 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus 
(designação dada em termos jurídicos à pessoa falecida)e se a sua decisão tem 
carácter vinculativo. 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que 
“compete igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) 
decidir as questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam 
constituídos exclusivamente nos usos e costumes locais”. 
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5.2.2. REPARTIÇÃO DOS BENS 

Os bens são repartidos entre os filhos em pé de igualdade, sendo a 

mulher administradora destes enquanto os filhos são menores. 

Caso o falecido não tenha filhos, a comunidade aceita que a mulher 

herde os bens, podendo continuar a viver na casa de morada de 

família com o irmão do falecido. 

Nota: Neste caso, quem herda é a mulher, o irmão do falecido apenas gere 

os bens e, caso não faça uma boa gestão é levado ao “juízo final”, ou seja, 

entra em comunicação com o espírito do falecido, que, no limite, o pode até 

matar. 

Pretende-se averiguar se existe mais do que uma pessoa chamada a suceder e quem 
é/são essas pessoas – a lógica é necessariamente mais simplificada do que a prevista 
no Direito Civil (Código Civil) em vigor na Guiné-Bissau.  
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 CC que “a ordem por que são 
chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos 
e seus descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”.  
- artigo 2139 CC: “1. A partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança 
em tantas partes quantos forem os herdeiros”. 
- artigo 2141 CC: “Na falta de descendentes, são chamados à sucessão o pai e a mãe, 
em partes iguais, ou só um deles, quanto à totalidade, se o outro já não existir”. 
- artigo 2142 CC: “Na falta de pais, são chamados os ascendentes do segundo grau e 
seguintes, preferindo sempre os parentes mais próximos aos mais remotos” 
- artigo 2143 CC: “Na falta de parentes em linha recta, são chamados à sucessão os 
irmãos (…) e, representativamente, os descendentes (…) destes”. 
- artigo 2146 CC: “Sendo a sucessão deferida aos irmãos ou seus descendentes (…), 
o cônjuge sobrevivo tem direito, como legatário legítimo, ao usufruto vitalício da 
herança”. 
- artigo 2147 CC: “Na falta de parentes das três primeiras classes de sucessíveis, é 
chamado à sucessão da totalidade da herança o cônjuge sobrevivo”.  
- artigo 2149 CC: “Na falta de herdeiros das quatro primeiras classes, são chamados à 
sucessão os restantes colaterais (….) até ao sexto grau, preferindo sempre os 
parentes mais próximos aos mais remotos”. 
- artigo 2151 CC: “A partilha faz-se sempre por cabeça, mesmo que algum dos 
chamados à sucessão seja duplamente parente do finado”.  
- artigo 2152 CC: “Na falta de todos os parentes sucessíveis e do cônjuge, é chamado 
à herança o Estado”. 
 

 

5.2.3. PODER DE DISPOSIÇÃO SOBRE OS BENS 

Uma pessoa pode decidir em vida a forma como os seus bens vão 
ser distribuídos após a sua morte. No entanto, não é possível tomar 
em vida uma decisão relativamente à casa de morada da família, 
nem pretender dá-la a quem quer que seja. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de testamento 
previsto no Direito do Estado em vigor no artigo 2179.º CC e quais são os seus limites: 
“1. Diz-se testamento o acto unilateral e revogável pelo qual uma pessoa dispõe, para 
depois da morte, de todos os seus bens ou de parte deles. 2. As disposições de 
carácter não patrimonial que a lei permite inserir no testamento são válidas se fizerem 
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parte de um acto revestido de forma testamentária, ainda que nele não figurem 
disposições de carácter patrimonial”. 
- artigo 2156 CC: “Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não 
pode dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários”. 
- artigo 2157 CC: “São herdeiros legitimários os descendentes e os ascendentes, pela 
ordem e segundo as regras estabelecidas nos artigos 2133 a 2138” 
- artigo 2158 CC: “1. A legítima dos filhos é de metade da herança se existir um só 
filho, e de dois terços se existirem dois ou mais”. 
- artigo 2160 CC: “A legítima dos pais é de metade da herança”. 
- artigo 2161 CC: “A legítima dos ascendentes do segundo grau e seguintes é de um 
terço da herança”. 
 

É aceite pela família que uma pessoa possa dar a quem entender os 
seus rebanhos, os seus animais domésticos e os objectos de uso 
doméstico, a não que se perceba que o está a fazer apenas para 
prejudicar os futuros herdeiros. 
 
 
Não é aceite pela tabanca que uma pessoa possa dar a quem 
entender os objectos de culto religioso. 
 
Nota: A pessoa responsável por cuidar destes objectos é que sabe se os 
deve oferecer ou não, porque se oferecer algum objecto o próprio espírito 
pode reclamar através de sinais (sonhos, ou adoecer ou ver vultos de vez 
em quando) até reconhecer que o que está a acontecer é o resultado da 
atitude que tomou. 

 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de “chamamento 
à colação” previsto no Direito do Estado em vigor nos artigos 2104.º e seguintes do 
Código Civil: “1. Os descendentes que pretendam entrar na sucessão do ascendente 
devem restituir à massa da herança, para igualação da partilha, os bens ou valores 
que lhes foram doados por este: esta restituição tem o nome de colação. 2. São 
havidas como doação, para efeitos de colação, as despesas referidas no artigo 2110º” 
- artigo 940 CC: “1. Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de 
liberalidade e à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um 
direito, ou assume uma obrigação, em benefício do outro contraente. 2. Não há 
doação na renúncia a direitos e no repúdio de herança ou legado, nem tão-pouco nos 
donativos conforme aos usos sociais.  
- artigo 946 CC: “1. É proibida a doação por morte, salvo nos casos especialmente 
previstos na lei. 2. Será, porém, havida como disposição testamenteira a doação que 
houver de produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido observadas 
as formalidades dos testamentos”. 
- artigo 947 CC: “1. A doação de coisas imóveis só é valida se for celebrada por 
escritura pública. 2. A doação de coisas móveis não depende de formalidade alguma 
externa, quando acompanhada de tradição da coisa doada; não sendo acompanhada 
de tradição da coisa, só pode ser feita por escrito”. 
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MANDINGAS  

5.2. REGIME SUCESSÓRIO 

5.2.1. QUESTÕES GERAIS SOBRE O REGIME SUCESSÓRIO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando alguém morre, os familiares dessa pessoa não 
recorrem ao Estado, nem aceitam o direito do Estado para 
determinar quem fica com os bens.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de sucessão. 
- Direito do Estado em vigor - artigo 2024.º do Código Civil (CC): “Diz-se sucessão o 
chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de 
uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam”. 
- artigo 2026 CC: “A sucessão é deferida por lei, testamento ou contrato” 
- artigo 2027 CC: “A sucessão legal é legítima ou legitimária, conforme possa ou não ser 
afastada pela vontade do seu autor”. 
- artigo 2030 CC: “1. Os sucessores são herdeiros ou legatários. 2. Diz-se herdeiro o que 
sucede na totalidade ou numa quota do património do falecido e legatário o que sucede em 
bens ou valores determinados”. 
- artigo 2032 CC: “1. Aberta a sucessão, serão chamados à titularidade das relações 
jurídicas do falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessíveis”. 
- artigo 2050 CC: “1.O domínio e posse dos bens da herança adquirem-se pela aceitação, 
independentemente da sua apreensão material”. 
 

Quando alguém morre, a tabanca exige e aceita que a 
herança seja transmitida através das regras tradicionais e 
obrigatórias dos mandingas. 
 

Pretende-se averiguar se prevalecem os usos e costumes locais sobre a sucessão prevista 
no Direito do Estado. 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”. 
 

Quando alguém morre, a herança fica na morança, sendo 
gerida pelo seu sucessor (a pessoa que fica no lugar do 
falecido), excepto no que respeita aos bens pessoais. 
 
A distribuição dos bens pessoais do falecido é feita 

Pretende-se averiguar quem fica com determinados bens tendo como ponto de partida os 
próprios bens, numa lógica que não tem paralelo com o Direito Civil (Código Civil) em vigor, 
mas que parece ser tradicional na Guiné-Bissau. 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 que “a ordem por que são chamados 
os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
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exclusivamente pela família, aos familiares e/ou amigos. 
 
A casa de morada da família não faz parte dos bens que são 
distribuídos por morte, mantendo-se na morança. 
 
Na distribuição dos bens por morte, cabem aos filhos as terras 
de cultivo e as restantes propriedades, os rebanhos, os 
animais domésticos e os objectos que são usados em casa. 
 

descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”; e ii) nº 1 do 
artigo 2139 que “a partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em tantas 
partes quando forem os herdeiros. 
Na versão do Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau ao momento da 
independência estava previsto no nº 2 do artigo 2139 que: “concorrendo à sucessão filhos 
legítimos ou legitimados e filhos ilegítimos, cada um destes tem direito a uma quota igual a 
metade da de cada um dos outros”. 
 
 

O irmão mais velho do lado paterno do falecido(quem fica no 
lugar do falecido) administra os bens enquanto estes não são 
distribuídos pela família.  

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de cabeça-de-casal - 
artigo 2079.º CC: “A administração da herança, até à sua liquidação e partilha, pertence ao 
cabeça-de-casal”. 
Nos termos do artigo 2080 CC: “1. O cargo de cabeça-de-casal defere-se pela ordem 
seguinte: a) ao cônjuge sobrevivo, se for herdeiro ou tiver meação em bens do casal; b) ao 
testamenteiro, salvo declaração do testador em contrário; c) aos herdeiros legais; d) aos 
herdeiros testamentários”. 2. De entre os herdeiros legais, preferem os parentes legítimos 
aos ilegítimos e, de entre uns e outros, os mais próximos em grau. 3. De entre herdeiros 
legais do mesmo parentesco e grau, ou entre os herdeiros testamentários, preferem os que 
viviam com o falecido há pelo menos um ano à data da morte. 4. Em igualdade de 
circunstâncias, preferem os herdeiros do sexo masculino e, de entre os do mesmo sexo, o 
mais velho”. 
 

São os filhos, em reunião do conselho familiar, que decidem 
quais são as regras tradicionais mandingas que vão ser 
aplicadas na distribuição dos bens.  
 
Nota: Podem utilizar as regras do Alcorão ou aplicar os costumes 
mandinga.  

 
Os anciãos e a pessoa mais velha da família fazem a 
repartição dos bens pessoais do falecido. 
 
Do conselho familiar, convocado para a distribuição dos bens 
pessoaisdo falecido, fazem parte todos os familiares do 
falecido. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus(designação 
dada em termos jurídicos à pessoa falecida). 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”. 
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5.2.2. REPARTIÇÃO DOS BENS 

Quando alguém morre, a herança fica na morança, sendo 
gerida pelo seu sucessor (a pessoa que fica no lugar do 
falecido), excepto no que respeita aos bens pessoais. 
 
 
A distribuição dos bens pessoais do falecido é feita 
exclusivamente pela família, aos familiares e/ou amigos.  
 
Na distribuição da herança não há direito de preferência de 
certas pessoas em relação a certos bens. 
 

Pretende-se averiguar se existe mais do que uma pessoa chamada a suceder e quem é/são 
essas pessoas – a lógica é necessariamente mais simplificada do que a prevista no Direito 
Civil (Código Civil) em vigor na Guiné-Bissau.  
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 CC que “a ordem por que são 
chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”.  
- artigo 2139 CC: “1. A partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em 
tantas partes quantos forem os herdeiros”. 
- artigo 2141 CC: “Na falta de descendentes, são chamados à sucessão o pai e a mãe, em 
partes iguais, ou só um deles, quanto à totalidade, se o outro já não existir”. 
- artigo 2142 CC: “Na falta de pais, são chamados os ascendentes do segundo grau e 
seguintes, preferindo sempre os parentes mais próximos aos mais remotos” 
- artigo 2143 CC: “Na falta de parentes em linha recta, são chamados à sucessão os irmãos 
(…) e, representativamente, os descendentes (…) destes”. 
- artigo 2146 CC: “Sendo a sucessão deferida aos irmãos ou seus descendentes (…), o 
cônjuge sobrevivo tem direito, como legatário legítimo, ao usufruto vitalício da herança” 
- artigo 2147 CC: “Na falta de parentes das três primeiras classes de sucessíveis, é chamado 
à sucessão da totalidade da herança o cônjuge sobrevivo”.  
- artigo 2149 CC: “Na falta de herdeiros das quatro primeiras classes, são chamados à 
sucessão os restantes colaterais (….) até ao sexto grau, preferindo sempre os parentes mais 
próximos aos mais remotos”. 
- artigo 2151 CC: “A partilha faz-se sempre por cabeça, mesmo que algum dos chamados à 
sucessão seja duplamente parente do finado”. 
- artigo 2152 CC: “Na falta de todos os parentes sucessíveis e do cônjuge, é chamado à 
herança o Estado”. 

 

5.2.3. PODER DE DISPOSIÇÃO SOBRE OS BENS 

Uma pessoa não pode decidir em vida a forma como os seus 
bens vão ser distribuídos após a sua morte. 
 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de testamento previsto 
no Direito do Estado em vigor no artigo 2179.º CC e quais são os seus limites: “1. Diz-se 
testamento o acto unilateral e revogável pelo qual uma pessoa dispõe, para depois da morte, 
de todos os seus bens ou de parte deles. 2. As disposições de carácter não patrimonial que 
a lei permite inserir no testamento são válidas se fizerem parte de um acto revestido de 
forma testamentária, ainda que nele não figurem disposições de carácter patrimonial” 
- artigo 2156 CC: “Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode 
dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários”. 
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- artigo 2157 CC: “São herdeiros legitimários os descendentes e os ascendentes, pela ordem 
e segundo as regras estabelecidas nos artigos 2133 a 2138”. 
- artigo 2158 CC: “1. A legítima dos filhos é de metade da herança se existir um só filho, e de 
dois terços se existirem dois ou mais”. 
- artigo 2160 CC: “A legítima dos pais é de metade da herança”. 
- artigo 2161 CC: “A legítima dos ascendentes do segundo grau e seguintes é de um terço 
da herança”. 
Deve ser ainda tido em consideração o instituto da partilha em vida, previsto no artigo 2029 
CC, em conformidade com o qual: “1. Não é havido como sucessório o contrato pelo qual 
alguém faz doação entre vivos, com ou sem reserva de usufruto, de todos os seus bens ou 
de parte deles a algum ou alguns dos presumidos herdeiros legitimários, com o 
consentimento dos outros, e os donatários pagam ou se obrigam a pagar a estes o valor das 
partes que proporcionalmente lhes tocariam nos bens doados. 2. Ainda que conste de 
escritura pública, o contrato pode ser revogado pelo doador, sobrevindo ou tornando-se 
conhecido algum outro presumido herdeiro legitimário, contando que a revogação seja feita 
nos seis meses subsequentes ao nascimento ou conhecimento do herdeiro superveniente”. 
 

A decisão tomada em vida sobre a distribuição dos bens da 
herança poderá ser alterada em função das regras 
tradicionais aplicáveis à repartição dos bens por morte.   
 
Durante a vida uma pessoa não pode dar a quem entender a 
casa de morada da família, os seus rebanhos, os seus 
animais domésticos e os objectos de uso doméstico.  
 
Durante a vida uma pessoa pode dar a quem entender os 
objectos de culto religioso. 
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de “chamamento à 
colação” previsto no Direito do Estado em vigor nos artigos 2104.º e seguintes do Código 
Civil: “1. Os descendentes que pretendam entrar na sucessão do ascendente devem restituir 
à massa da herança, para igualação da partilha, os bens ou valores que lhes foram doados 
por este: esta restituição tem o nome de colação. 2. São havidas como doação, para efeitos 
de colação, as despesas referidas no artigo 2110º”. 
- artigo 940 CC: “1. Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e 
à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume 
uma obrigação, em benefício do outro contraente. 2. Não há doação na renúncia a direitos e 
no repúdio de herança ou legado, nem tão-pouco nos donativos conforme aos usos sociais.  
- artigo 946 CC: “1. É proibida a doação por morte, salvo nos casos especialmente previstos 
na lei. 2. Será, porém, havida como disposição testamenteira a doação que houver de 
produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido observadas as formalidades 
dos testamentos”. 
- artigo 947 CC: “1. A doação de coisas imóveis só é valida se for celebrada por escritura 
pública. 2. A doação de coisas móveis não depende de formalidade alguma externa, quando 
acompanhada de tradição da coisa doada; não sendo acompanhada de tradição da coisa, só 
pode ser feita por escrito”. 
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MANJACOS 

5.2. REGIME SUCESSÓRIO 

5.2.1. QUESTÕES GERAIS SOBRE O REGIME SUCESSÓRIO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando alguém morre, os bens dessa pessoa não são 
normalmente repartidos entre os seus familiares.  
 
Nota:Para a etnia manjaca a herança permanece indivisa, sendo 
administrada por alguém (quem fica no “lugar” do falecido), sendo os 
bens partilhados à medida das necessidades dos familiares pela 
pessoa que administra a herança. 

 
A pessoa que fica no lugar do falecido é filho mais velho, se o 
falecido tinha filhos maiores, ou o irmão paterno,ou primo do 
irmão paterno mais velho, se o falecido não tiver filhos 
maiores. 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de sucessão. 
- Direito do Estado em vigor - artigo 2024.º do Código Civil (CC): “Diz-se sucessão o 
chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de 
uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam”. 
- artigo 2026 CC: “A sucessão é deferida por lei, testamento ou contrato”. 
- artigo 2027 CC: “A sucessão legal é legítima ou legitimária, conforme possa ou não ser 
afastada pela vontade do seu autor”. 
- artigo 2030 CC: “1. Os sucessores são herdeiros ou legatários. 2. Diz-se herdeiro o que 
sucede na totalidade ou numa quota do património do falecido e legatário o que sucede em 
bens ou valores determinados”. 
- artigo 2032 CC: “1. Aberta a sucessão, serão chamados à titularidade das relações 
jurídicas do falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessíveis” 
- artigo 2050 CC: “1.O domínio e posse dos bens da herança adquirem-se pela aceitação, 
independentemente da sua apreensão material”. 

Quando alguém morre, os familiares dessa pessoa não 
recorrem ao Estado ou a qualquer tipo de apoio jurídico deste 
para determinar quem fica com os bens.  
 
Quando alguém morre a tabanca aceita que a herança seja 
transmitida através das regras tradicionais e obrigatórias dos 
manjacos.   

Pretende-se averiguar se prevalecem os usos e costumes locais sobre a sucessão prevista 
no Direito do Estado em vigor. 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”. 

 

5.2.2. REPARTIÇÃO DOS BENS 

Se o falecido tinha filhos maiores, a casa de morada da 
família fica a ser gerida pelo filho mais velho, se o falecido não 
tem filhos maiores, fica a ser gerida pelo irmão paterno (ou 

Pretende-se averiguar quem fica com determinados bens tendo como ponto de partida os 
próprios bens, numa lógica que não tem paralelo com o Direito Civil (Código Civil) em vigor, 
mas que parece ser tradicional na Guiné-Bissau. 
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primo do irmão paterno) mais velho que esteja vivo.  
 
As terras de cultivo e as restantes propriedades, os rebanhos, 
os animais domésticos e os objectos usados em casa são 
partilhados entre os herdeiros, ao longo do tempo e na 
medida das suas necessidades, por quem fica a gerir a 
herança. 
 

No Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 que “a ordem por que são chamados 
os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”; e ii) nº 1 do 
artigo 2139 que “a partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em tantas 
partes quando forem os herdeiros. 
Na versão do Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau ao momento da 
independência estava previsto no nº 2 do artigo 2139 que: “concorrendo à sucessão filhos 
legítimos ou legitimados e filhos ilegítimos, cada um destes tem direito a uma quota igual a 
metade da de cada um dos outros”. 
Devem ser ainda tidas em consideração as disposições sobre inventário e partilha previstas 
no artigo 1326 e seguintes do Código do processo Civil (CPC) – no artigo 1326 CPC está 
previsto que “aquele que pretenda pôr termo à comunhão hereditária requererá que se 
proceda a inventário, juntando logo documento comprovativo do óbito do autor da herança e 
indicando quem deve, nos termos da lei civil, servir de cabeça-de-casal”. 
 

É a família, através de um conselho familiar integrado pelos 
filhos e os irmãos paternos e maternos do falecido e, 
eventualmente, os avós, quem determina o destino dos bens 
em matéria sucessória. 
 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus(designação 
dada em termos jurídicos à pessoa falecida). 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”. 
 

Quando é necessário resolver situações de divergência entre 
os herdeiros recorre-se ao Irã, cuja decisão é reconhecida 
como obrigatória. 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (designação 
dada em termos jurídicos à pessoa falecida)e se a sua decisão tem carácter vinculativo. 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”; e ii) no artigo 65 que “1. As decisões proferidas 
pelos Tribunais de Sector tornam-se exequíveis e impõem-se a todas as entidades públicas 
e privadas com o trânsito em julgado. 2. A execução das decisões transitadas é assegurada 
pelo tribunal com a coadjuvação das autoridades policiais, a requerimento das partes”. 
 

As mulheres só herdam bens de uso pessoal de familiares 
femininos 
 

Pretende-se averiguar se existe mais do que uma pessoa chamada a suceder e quem é/são 
essas pessoas. 
Pretende-se saber qual é a capacidade sucessória da mulher: 
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Nota:A chamada “mal com os panos da mulher”. 

 
Em caso de morte do marido, a mulher não fica com os bens 
que pertenciam ao marido. 
 
As mulheres devem resolver os problemas de herança no 
âmbito da família. 
 

No Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 CC que “a ordem por que são 
chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”.  
- artigo 2146 CC: “Sendo a sucessão deferida aos irmãos ou seus descendentes (…), o 
cônjuge sobrevivo tem direito, como legatário legítimo, ao usufruto vitalício da herança” 
- artigo 2147 CC: “Na falta de parentes das três primeiras classes de sucessíveis, é chamado 
à sucessão da totalidade da herança o cônjuge sobrevivo”. 
 

 

5.2.3. PODER DE DISPOSIÇÃO SOBRE OS BENS 

Não é possível uma pessoa decidir em vida a forma como os 
seus bens vão ser distribuídos após a sua morte.  
 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de testamento previsto 
no Direito do Estado em vigor no artigo 2179.º CC e quais são os seus limites: “1. Diz-se 
testamento o acto unilateral e revogável pelo qual uma pessoa dispõe, para depois da morte, 
de todos os seus bens ou de parte deles. 2. As disposições de carácter não patrimonial que 
a lei permite inserir no testamento são válidas se fizerem parte de um acto revestido de 
forma testamentária, ainda que nele não figurem disposições de carácter patrimonial”. 
- artigo 2156 CC: “Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode 
dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários”. 
- artigo 2157 CC: “São herdeiros legitimários os descendentes e os ascendentes, pela ordem 
e segundo as regras estabelecidas nos artigos 2133 a 2138”. 
- artigo 2158 CC: “1. A legítima dos filhos é de metade da herança se existir um só filho, e de 
dois terços se existirem dois ou mais”. 
- artigo 2160 CC: “A legítima dos pais é de metade da herança”. 
- artigo 2161 CC: “A legítima dos ascendentes do segundo grau e seguintes é de um terço 
da herança”. 
Deve ser ainda tido em consideração o instituto da partilha em vida, previsto no artigo 2029 
CC, em conformidade com o qual: “1. Não é havido como sucessório o contrato pelo qual 
alguém faz doação entre vivos, com ou sem reserva de usufruto, de todos os seus bens ou 
de parte deles a algum ou alguns dos presumidos herdeiros legitimários, com o 
consentimento dos outros, e os donatários pagam ou se obrigam a pagar a estes o valor das 
partes que proporcionalmente lhes tocariam nos bens doados. 2. Ainda que conste de 
escritura pública, o contrato pode ser revogado pelo doador, sobrevindo ou tornando-se 
conhecido algum outro presumido herdeiro legitimário, contando que a revogação seja feita 
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nos seis meses subsequentes ao nascimento ou conhecimento do herdeiro superveniente”. 
 

Não é possível tomar em vida uma decisão relativamente à 
casa de morada da família.  
 
Não é aceite pela tabanca que uma pessoa possa dar a quem 
entender os seus rebanhos, os seus animais domésticos, os 
seus objectos de uso doméstico e os objectos de culto 
religioso.    

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de “chamamento à 
colação” previsto no Direito do Estado em vigor nos artigos 2104.º e seguintes do Código 
Civil: “1. Os descendentes que pretendam entrar na sucessão do ascendente devem restituir 
à massa da herança, para igualação da partilha, os bens ou valores que lhes foram doados 
por este: esta restituição tem o nome de colação. 2. São havidas como doação, para efeitos 
de colação, as despesas referidas no artigo 2110º”. 
- artigo 940 CC: “1. Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e 
à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume 
uma obrigação, em benefício do outro contraente. 2. Não há doação na renúncia a direitos e 
no repúdio de herança ou legado, nem tão-pouco nos donativos conforme aos usos sociais.  
- artigo 946 CC: “1. É proibida a doação por morte, salvo nos casos especialmente previstos 
na lei. 2. Será, porém, havida como disposição testamenteira a doação que houver de 
produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido observadas as formalidades 
dos testamentos”. 
- artigo 947 CC: “1. A doação de coisas imóveis só é valida se for celebrada por escritura 
pública. 2. A doação de coisas móveis não depende de formalidade alguma externa, quando 
acompanhada de tradição da coisa doada; não sendo acompanhada de tradição da coisa, só 
pode ser feita por escrito”. 
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PAPEIS  

5.2. REGIME SUCESSÓRIO 

5.2.1. QUESTÕES GERAIS SOBRE O REGIME SUCESSÓRIO 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Quando alguém morre a tabanca aceita que a herança seja 
transmitida através das regras tradicionais e obrigatórias dos 
papel.   

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de sucessão. 
- Direito do Estado em vigor - artigo 2024.º do Código Civil (CC): “Diz-se sucessão o 
chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de 
uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam”. 
- artigo 2026 CC: “A sucessão é deferida por lei, testamento ou contrato”. 
- artigo 2027 CC: “A sucessão legal é legítima ou legitimária, conforme possa ou não ser 
afastada pela vontade do seu autor”. 
- artigo 2030 CC: “1. Os sucessores são herdeiros ou legatários. 2. Diz-se herdeiro o que 
sucede na totalidade ou numa quota do património do falecido e legatário o que sucede em 
bens ou valores determinados”. 
- artigo 2032 CC: “1. Aberta a sucessão, serão chamados à titularidade das relações 
jurídicas do falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessíveis”. 
- artigo 2050 CC: “1.O domínio e posse dos bens da herança adquirem-se pela aceitação, 
independentemente da sua apreensão material”.. 
 

Quando alguém morre os familiares dessa pessoa não 
recorrem ao Estado ou a qualquer tipo de apoio jurídico deste, 
nem aceitam o direito do Estado para determinar quem fica 
com os bens.  
 

Pretende-se averiguar se prevalecem os usos e costumes locais sobre a sucessão prevista 
no Direito do Estado. 
- no nº 2 do artigo 12 da Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”. 
 

O sobrinho materno mais velho do falecido é o principal 
herdeiro dos bens de um papel morto. 
 

No Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 que “a ordem por que são chamados 
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os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”; e ii) nº 1 do 
artigo 2139 que “a partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em tantas 
partes quando forem os herdeiros. 
Na versão do Código Civil em vigor na República da Guiné-Bissau ao momento da 
independência estava previsto no nº 2 do artigo 2139 que: “concorrendo à sucessão filhos 
legítimos ou legitimados e filhos ilegítimos, cada um destes tem direito a uma quota igual a 
metade da de cada um dos outros”. 
 

O filho mais velho do falecido administra os bens enquanto 
estes não são entregues ao sobrinho materno, quando este é 
o herdeiro.  

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de cabeça-de-casal - 
artigo 2079.º CC: “A administração da herança, até à sua liquidação e partilha, pertence ao 
cabeça-de-casal”. 
 
Nos termos do artigo 2080 CC: “1. O cargo de cabeça-de-casal defere-se pela ordem 
seguinte: a) ao cônjuge sobrevivo, se for herdeiro ou tiver meação em bens do casal; b) ao 
testamenteiro, salvo declaração do testador em contrário; c) aos herdeiros legais; d) aos 
herdeiros testamentários”. 2. De entre os herdeiros legais, preferem os parentes legítimos 
aos ilegítimos e, de entre uns e outros, os mais próximos em grau. 3. De entre herdeiros 
legais do mesmo parentesco e grau, ou entre os herdeiros testamentários, preferem os que 
viviam com o falecido há pelo menos um ano à data da morte. 4. Em igualdade de 
circunstâncias, preferem os herdeiros do sexo masculino e, de entre os do mesmo sexo, o 
mais velho”. 
 

É o chefe da linhagem (a pessoa mais velha da geração) 
quem determina o destino dos bens, sendo a decisão 
reconhecida como obrigatória. 

Pretende-se averiguar quem decide como são divididos os bens do de cujus (designação 
dada em termos jurídicos à pessoa falecida). 
 
- na Lei Orgânica dos Tribunais de Sector está previsto: i) no nº 2 do artigo 12 que “compete 
igualmente ao Tribunal de Sector independentemente do valor da causa: b) decidir as 
questões sucessórias por morte de pessoa cujos laços familiares sejam constituídos 
exclusivamente nos usos e costumes locais”; e ii) no artigo 65 que “1. As decisões proferidas 
pelos Tribunais de Sector tornam-se exequíveis e impõem-se a todas as entidades públicas 
e privadas com o trânsito em julgado. 2. A execução das decisões transitadas é assegurada 
pelo tribunal com a coadjuvação das autoridades policiais, a requerimento das partes”. 
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5.2.2. REPARTIÇÃO DOS BENS 

Os bens da herança são geralmente entregues ao sobrinho 
materno mais velho, com excepção daqueles que tenham sido 
deixados em testamento.  
 
Nota: Os bens da herança não são repartidos por vários herdeiros, 
sendo na totalidade entregues ao sobrinho materno, com a excepção 
dos bens deixados por testamento. 
 

Os bens do homem passam para o pai, caso este ainda não 
tenha herdado.  
 
Os bens do homem passam para o sobrinho materno, caso o 
pai já tenha herdado.  
 
Quando o morto é homem, o destino da casa de morada da 
família é o seguinte: i) passa para o pai, se não for de 
herança; ou) passa para o sobrinho materno, se tiver sido 
herdada.  
 
Nota: A “casa de herança” é uma casa que pertence à linhagem e só 
pode ser herdada por alguém que pertença à linhagem (sendo que a 
linhagem é matrilinear). 
 
Quando o morto é homem, o destino das terras de cultivo e 
das restantes propriedade (em que não está incluída a casa 
de morada da família) é o seguinte: i) passam para o pai, se 
não forem de herança; ou) ii) passam para o sobrinho 
materno, se tiverem sido herdadas.  
 
Quando o morto é homem, os rebanhos passam para o 
sobrinho materno.  
 
Quando o morto é homem, o destino dos animais domésticos 
é o seguinte: i) passam para o pai, se não forem de herança; 
ou) ii) passam para o sobrinho materno, se tiverem sido 
herdados.  
 

Pretende-se averiguar se existe mais do que uma pessoa chamada a suceder e quem é/são 
essas pessoas – a lógica é necessariamente mais simplificada do que a prevista no Direito 
Civil (Código Civil) em vigor na Guiné-Bissau.  
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 CC que “a ordem por que são 
chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”.  
- artigo 2139 CC: “1. A partilha entre filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em 
tantas partes quantos forem os herdeiros”. 
- artigo 2141 CC: “Na falta de descendentes, são chamados à sucessão o pai e a mãe, em 
partes iguais, ou só um deles, quanto à totalidade, se o outro já não existir”. 
- artigo 2142 CC: “Na falta de pais, são chamados os ascendentes do segundo grau e 
seguintes, preferindo sempre os parentes mais próximos aos mais remotos” 
- artigo 2143 CC: “Na falta de parentes em linha recta, são chamados à sucessão os irmãos 
(…) e, representativamente, os descendentes (…) destes”. 
- artigo 2146 CC: “Sendo a sucessão deferida aos irmãos ou seus descendentes (…), o 
cônjuge sobrevivo tem direito, como legatário legítimo, ao usufruto vitalício da herança” 
- artigo 2147 CC: “Na falta de parentes das três primeiras classes de sucessíveis, é chamado 
à sucessão da totalidade da herança o cônjuge sobrevivo” . 
- artigo 2149 CC: “Na falta de herdeiros das quatro primeiras classes, são chamados à 
sucessão os restantes colaterais (….) até ao sexto grau, preferindo sempre os parentes mais 
próximos aos mais remotos”. 
- artigo 2151 CC: “A partilha faz-se sempre por cabeça, mesmo que algum dos chamados à 
sucessão seja duplamente parente do finado”  
- artigo 2152 CC: “Na falta de todos os parentes sucessíveis e do cônjuge, é chamado à 
herança o Estado”. 
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Quando o morto é homem, os rebanhos passam a ser 
administrados pelo sobrinho materno herdeiro. 
 
Quando o morto é homem casado, os objectos que são 
usados em casa ficam com a mulher. 
 

As mulheres podem receber bens deixados pelo morto, 
através de testamento oral, com excepção da bolanha. 
 
Os bens da mulher solteira passam para o pai.  
 
Os bens da mulher casada passam para o marido.  
 
Quando o morto é mulher, o destino da casa de morada da 
família é o seguinte: i) passa para o marido, se for casada; ou) 
passa para o pai, se for solteira.  
 
Quando o morto é mulher, os rebanhos e os animais 
domésticos passam para o marido.  
 
Quando o morto é mulher casada, os objectos que são 
usados em casa ficam com o marido. 
 

Pretende-se saber qual é a capacidade sucessória da mulher: 
No Direito do Estado em vigor não há qualquer diferenciação em função do género – artigo 
25 da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB), em conformidade com o qual “o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”. 
 
No Código Civil em vigor está previsto no artigo 2133 CC que “a ordem por que são 
chamados os herdeiros (…) é a seguinte: a) descendentes; b) ascendentes; c) irmãos e seus 
descendentes; d) cônjuge; e) outros colaterais até ao sexto grau; f) Estado”.  
 
- artigo 2146 CC: “Sendo a sucessão deferida aos irmãos ou seus descendentes (…), o 
cônjuge sobrevivo tem direito, como legatário legítimo, ao usufruto vitalício da herança” 
- artigo 2147 CC: “Na falta de parentes das três primeiras classes de sucessíveis, é chamado 
à sucessão da totalidade da herança o cônjuge sobrevivo”. 

 

5.2.3. PODER DE DISPOSIÇÃO SOBRE OS BENS 

Uma pessoa pode decidir em vida a forma como parte 
residual dos seus bens vão ser distribuídos após a sua morte.  
 
Nota: Pode decidir apenas em relação a uma ínfima parte, sendo o 
resto herdado pelo sobrinho materno. 

 
A decisão tomada em vida sobre a distribuição dos bens da 
herança não poderá ser alterada depois da morte da pessoa. 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de testamento previsto 
no Direito do Estado em vigor no artigo 2179.º CC e quais são os seus limites: “1. Diz-se 
testamento o acto unilateral e revogável pelo qual uma pessoa dispõe, para depois da morte, 
de todos os seus bens ou de parte deles. 2. As disposições de carácter não patrimonial que 
a lei permite inserir no testamento são válidas se fizerem parte de um acto revestido de 
forma testamentária, ainda que nele não figurem disposições de carácter patrimonial”. 
 
- artigo 2156 CC: “Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode 
dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários”. 
- artigo 2157 CC: “São herdeiros legitimários os descendentes e os ascendentes, pela ordem 
e segundo as regras estabelecidas nos artigos 2133 a 2138”. 
- artigo 2158 CC: “1. A legítima dos filhos é de metade da herança se existir um só filho, e de 
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dois terços se existirem dois ou mais”. 
- artigo 2160 CC: “A legítima dos pais é de metade da herança”. 
- artigo 2161 CC: “A legítima dos ascendentes do segundo grau e seguintes é de um terço 
da herança”. 
 
Deve ser ainda tido em consideração o instituto da partilha em vida, previsto no artigo 2029 
CC, em conformidade com o qual: “1. Não é havido como sucessório o contrato pelo qual 
alguém faz doação entre vivos, com ou sem reserva de usufruto, de todos os seus bens ou 
de parte deles a algum ou alguns dos presumidos herdeiros legitimários, com o 
consentimento dos outros, e os donatários pagam ou se obrigam a pagar a estes o valor das 
partes que proporcionalmente lhes tocariam nos bens doados. 2. Ainda que conste de 
escritura pública, o contrato pode ser revogado pelo doador, sobrevindo ou tornando-se 
conhecido algum outro presumido herdeiro legitimário, contando que a revogação seja feita 
nos seis meses subsequentes ao nascimento ou conhecimento do herdeiro superveniente”. 
 

Não é possível tomar em vida uma decisão relativamente à 
casa de morada da família.  
É aceite pela tabanca que uma pessoa possa dar a quem 
entender os seus rebanhos, os seus animais domésticos e os 
objectos de uso doméstico.  
 
Não é aceite pela tabanca que uma pessoa possa dar a quem 
entender os objectos de culto religioso. 
 
Nota: Os objectos do culto religioso não se doam. 

Pretende-se averiguar se existe algum conceito semelhante à noção de “chamamento à 
colação” previsto no Direito do Estado em vigor nos artigos 2104.º e seguintes do Código 
Civil: “1. Os descendentes que pretendam entrar na sucessão do ascendente devem restituir 
à massa da herança, para igualação da partilha, os bens ou valores que lhes foram doados 
por este: esta restituição tem o nome de colação. 2. São havidas como doação, para efeitos 
de colação, as despesas referidas no artigo 2110º”. 
 
- artigo 940 CC: “1. Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e 
à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume 
uma obrigação, em benefício do outro contraente. 2. Não há doação na renúncia a direitos e 
no repúdio de herança ou legado, nem tão-pouco nos donativos conforme aos usos sociais.  
- artigo 946 CC: “1. É proibida a doação por morte, salvo nos casos especialmente previstos 
na lei. 2. Será, porém, havida como disposição testamenteira a doação que houver de 
produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido observadas as formalidades 
dos testamentos”. 
 
- artigo 947 CC: “1. A doação de coisas imóveis só é valida se for celebrada por escritura 
pública. 2. A doação de coisas móveis não depende de formalidade alguma externa, quando 
acompanhada de tradição da coisa doada; não sendo acompanhada de tradição da coisa, só 
pode ser feita por escrito”. 
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BALANTAS 

 

6. CRIMES E PENAS 

6.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

 

6.1.1. CONDUTA DOS AGENTES DO CRIME  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Responsabilidade criminal a partir dos 15/16 anos de idade. 
 
Nota: Não existe idade estabelecida para o efeito. Nas tabancas 
consultadas, reparamos que sempre que se trata de questões 
relacionadas com a idade mínima há dificuldades em precisar 
exactamente a idade. Então, a idade dos 15 a 16 anos de idade é 
invocada pelas diferentes tabancas inquiridas. No entanto, é 
consensual entre todas as tabancas que quem não seja capaz de 
entender e de querer não é criminalmente responsável. 
 

Pretende-se saber a partir de que idade os sujeitos são considerados criminalmente 
responsáveis. 
- artigo 10.º Código Penal  (CP) – responsabilidade criminal a partir dos 16 anos de idade – 
“As pessoas singulares apenas são susceptíveis de responsabilidade criminal a partir dos 16 
anos de idade”. 

Não é criminalmente responsável quem não for capaz de 
avaliar a consequências dos seus actos. 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se há alguma semelhança com as regras do Direito do Estado escritoem 
vigor que estipulam que não é responsável criminalmente quem seja “incapaz de avaliar a 
ilicitude da sua conduta ou de se determinar de acordo com essa avaliação” . 
- artigo 13.º CP: “É inimputável quem, no momento da prática do facto, em virtude de uma 
anomalia psíquica não intencional, é incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta ou de se 
determinar de acordo com essa avaliação”. 

É possível praticar um crime usando outra pessoa que actue 
de acordo com as suas ordens. 
 

Pretende-se saber se existe a noção de autoria moral e de instigação. 
- artigo 15.º CP – “é autor do crime quem executa o facto por intermédio de outrem ou 
dolosamente instiga um terceiro à prática do crime”. 
 

É tão grave o comportamento de quem pratica o crime como 
de quem o ajuda a praticar. 
 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à noção de cumplicidade consagrada 
no artigo 17.º CP – cumplicidade, delimitada pela negativa em relação à autoria (artigo 15.º 
CP) e à co-autoria (artigo 16.º CP). 
- artigo 15 (autoria) – “É punível como autor quem executa o facto, por si mesmo, por 
intermédio de outrem ou, dolosamente, instiga um terceiro à prática de um crime”. 
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- artigo 16 (co-autoria) – “1. Se vários autores, por acordo, tácito ou expresso, tomarem parte 
directa na execução ou actuarem conjuntamente em conjugação de esforços para a prática 
do mesmo facto, responderão como co-autores. 2. Salvo disposição legal em contrário, a co-
autoria é uma circunstância agravante de carácter geral”. 
- artigo 17 (cumplicidade) – “1. É punível como cúmplice quem dolosamente e fora dos casos 
previstos nos artigos anteriores, ajuda terceiro a praticar um crime. 2. É aplicável ao 
cúmplice a pena correspondente ao tipo de ilícito, especialmente atenuada”. 
 

É possível praticar um crime ao nada fazer para evitar que 
este possa acontecer. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à omissão consagrada no artigo 20.º 
CP – o tipo legal de crime também pode incluir (nº 1) “a omissão da acção adequada a evitá-
lo sempre que existir um dever jurídico que pessoalmente obrigue o omitente a impedir o 
resultado”. 
 

É grave o comportamento de quem sabe que quando está a 
fazer qualquer coisa está a praticar um crime.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prática de crime com dolo. 
- artigo22.º CP: dolo – “1. Age com dolo quem, representando um facto que preenche um 
tipo de ilícito, actua com intenção de o realizar. 2. Age ainda com dolo quem representando a 
realização do facto que preenche um tipo de ilícito como consequência da sua conduta, o 
realiza.  
- em contraponto ao dolo, o artigo 23º (espécies de negligência) prevê que “age com 
negligência quem, por não proceder com cuidado a que, segundo as circunstâncias, está 
obrigado e de que é capaz: a) representa como possível a realização de um facto 
correspondente a um tipo de crime, mas actua sem se conformar com essa realização; b) 
não chega sequer a representar a possibilidade da realização do facto”. 
 

A tentativa da prática de um crime grave merece castigo. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à tentativa. 
- artigo 28.º CP: tentativa – “1. Há tentativa quando o agente pratica actos de execução de 
um crime que decidiu cometer, sem que, por facto independente da sua vontade, o crime se 
chegue a consumar”. 
 

A prática de um crime em legítima defesa merece castigo. 
 
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à da legítima defesa. 
- artigo 33.º CP – Legítima defesa – “2. Considera-se legítima defesa a actuação necessária 
ao afastamento de uma agressão ilícita, iminente ou início de execução mas ainda não 
terminada, a quaisquer interesses protegidos pela ordem jurídica e pertencentes ao agente 
ou a terceiro”. 

A prática de um crime em excesso de legítima defesa merece 
castigo. 
 
Nota: Mas apenas quando o excesso é manifestamente 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à do excesso de legítima defesa.  
- artigo 34.º CP – Excesso de legítima defesa – “1. A conduta do agente é ilícita se empregar 
meios que pela sua espécie e grau de utilização forem manifestamente excessivos para a 
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desequilibrado. acção defensiva, mas a pena pode ser especialmente atenuada. e2. O excesso de meios 
devido a perturbação, medo ou susto compreensíveis, exclui a culpa do agente”. 
 

 

6.1.2. PENAS  

Penas que podem ser aplicadas a quem pratica um crime: 
multas, torturas físicas (nomeadamente chicotadas), 
devolução de coisas que pertencem a outro, intimação para 
alterar comportamentos, reprovação social e afastamento do 
círculo social da tabanca, indemnização e pagamento de 
despesas, apreensão de bens e expulsão (para pessoa de 
fora da tabanca ou estrangeiro). 
 

Pretende-se saber quais as penas tradicionalmente aplicadas. 
- Na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em vigor está previsto: i) artigo 36: 
“1. Na República da Guiné-Bissau em caso algum haverá pena de morte. 2. Haverá pena de 
prisão perpétua para os crimes a definir por lei”.;ii) artigo 37: “2. Ninguém pode ser 
submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 3. Em caso 
algum haverá trabalhos forçados, nem medidas de segurança privativas da liberdade de 
duração ilimitada ou indefinida”; iii) artigo 41: “2. Não podem ser aplicadas penas ou medidas 
de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior”; iv) artigo 43: “1. 
Em caso algum é admissível a extradição ou a expulsão do país do cidadão nacional”. 
- alínea a) do artigo 39.º CP – “Penas principais: a prisão, a multa, a prestação de trabalho 
social e a admoestação”.  
- artigo 41º CP: “1. A pena de prisão tem a duração mínima de 10 dias e máxima de 25 anos, 
sem prejuízo do que se vier a estabelecer sobre prisão perpétua”2. No caso da acumulação 
de infracções em que a soma material das penas concretamente aplicadas ultrapassar 50 
anos de prisão, pode a pena única resultante do cúmulo jurídico ser fixada até ao máximo de 
30 anos de prisão”. 
- artigo 44 CP: “1. A pena de prisão é fixada em tempo, no mínimo de 10 dias e máximo de 
três anos. 4. Sempre que as circunstâncias do caso o justifique, o tribunal poderá autorizar o 
pagamento em prestações até ao limite de dois anos subsequentes à condenação”. 
- artigo 47 CP: “1. O trabalho social consiste na prestação gratuita de trabalho em organismo 
público ou a outras entidades que o tribunal repute de interesse comunitário. 3. O trabalho a 
prestar poderá ser computado em horas, dias ou meses, ser prestado durante ou fora do 
horário normal de serviço, de forma contínua ou não, consistir em determinado resultado, de 
modo a que não seja afectada a sobrevivência do réu nem dos seus familiares. 
- artigo 49 CP: “Se o delinquente for considerado culpado pela prática de crime a que, 
concretamente, corresponda pena de prisão não superior a 3 anos ou multa até ao mesmo 
limite, o tribunal poderá limitar-se a admoestá-lo desde que: a) o dano causado pela conduta 
criminosa tenha sido reparado; b) se trate de delinquente primário; c) a prevenção criminal e 
a recuperação do delinquente se bastem com a admoestação”. 
- artigo 50 CP: “1.A admoestação consiste numa solene e adequada repreensão oral feita 
pelo tribunal ao réu, após trânsito em julgado da decisão de a aplicar. 2. A admoestação é 
executada em audiência pública e não se confunde com a alocução final”. 
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As sanções criminais podem ser transmissíveis aos familiares 
do criminoso. 
 
Nota: É transmissível aos familiares designadamente aos pais ou 
tios, em vida ou após a morte do agente do crime. 
 

Pretende-se saber se a responsabilidade criminal é considerada pessoal e intransmissível  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 37.º CRGB: “4. A responsabilidade criminal é pessoal e 
intransmissível”; e ii) artigo 38.º CP: “4. As sanções criminais são pessoais”.  

A reincidência na prática de um crime é uma circunstância 
agravante no castigo a ser aplicado. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias agravantes. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 66.º CP (circunstâncias agravantes modificativas) - “1. 
A circunstância do agente de um crime ser reincidente ou manifestar tendência para a 
prática de factos criminosos opera a modificação da moldura penal prevista no mesmo tipo 
legal”;ii) artigo 67.º CP (reincidência) – “1.Todo o agente que, em consequência da prática de 
um crime doloso, tiver cumprido pena de prisão e, posteriormente, praticar, sob qualquer 
forma, um novo crime a que corresponda pena de prisão, será declarado reincidente se as 
circunstâncias do caso mostrarem que a condenação anterior não constituiu suficiente 
prevenção contra o crime. 2. Se entre as práticas dos crimes referidos no número anterior 
mediarem mais de quatro anos não se verifica a reincidência; para o prazo previsto não 
conta o tempo em que agente tiver cumprido pena privativa de liberdade”; e iii) artigo 68.º CP 
(especial tendência criminosa) – “1. Todo o agente que praticar um crime doloso a que 
devesse aplicar-se, concretamente, pena de prisão efectiva superior a um ano será 
declarado delinquente com especial tendência para o crime se, cumulativamente, se 
verificarem os seguintes pressupostos: a) ter praticado anteriormente três ou mais crimes 
dolosos a que tenha sido aplicada prisão; b) ter decorrido menos de quatro anos entre cada 
um dos crimes referidos e o seguinte; c) a avaliação conjunta dos factos e da personalidade 
do agente revelar acentuada tendência para o crime; d) esta tendência subsistir no momento 
do julgamento”. 
 

O castigo que se aplica a quem praticou um crime deve ser 
menos grave se o criminoso demonstrar que está 
arrependido. 
 
O castigo a ser aplicado pode ser especialmente atenuado se 
o criminoso estava a defender a sua honra ou da sua família 
ou tiver sido provocado injustamente pela vítima. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias atenuantes. 
- nos termos do nº 2 do artigo 71.º CP podem ser consideradas as seguintes circunstâncias: 
“a) ter o agente actuado sob a influência de ameaça grave ou sob o ascendente da pessoa 
de quem depende ou a quem deve obediência; b) ter sido a conduta do agente determinada 
por motivo honroso, por forte solicitação ou tentação da própria vítima ou por provocação 
injusta, ou ofensa imerecida; c) ter havido actos demonstrativos do arrependimento sincero 
do agente, nomeadamente a reparação, na medida do possível, dos danos causados”.  

Para que possa ser aplicado um castigo ao criminoso a vítima 
tem de se queixar daquilo que lhe aconteceu num prazo 
razoável. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante a um prazo para o exercício do direito 
de queixa. 
- Direito do Estado: i) artigo 85.º CP – prazo para o exercício do direito de queixa –1.quando 
o procedimento criminal depender de queixa esta deve ser apresentada nos seis meses 
após o titular ter tomado conhecimento do facto, sob pena de extinção do direito de queixa”; 
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e ii) artigo 87.º – prazos de prescrição – “1. O procedimento criminal extingue-se, por efeito 
de prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos: a) 
vinte anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for 
superior a dez anos; b) quinze anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão 
cujo limite máximo for superior a cinco anos, mas não exceda dez anos; c) sete anos, 
quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for superior a um 
ano, mas que não exceda cinco anos; d) três nos, nos restantes casos”. 
 

 

6.2. CRIMES E PENAS EM ESPECIAL 

6.2.1. DOS CRIMES CONTRA A PAZ  

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre os diversos povos da Guiné-Bissau. 
Pena: chicotadas e castigo aplicado pelo Estado.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de incitamento à guerra. 
- artigo 100.º CP: “quem, por qualquer meio, pública e repetidamente, incitar ao ódio contra 
uma raça, um povo ou uma nação, com intenção de (…) impedir a convivência pacífica entre 
as diversas raças, povos ou nações, é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre as diversas raças que habitam na 
Guiné-Bissau. Pena: chicotadas e castigo aplicado pelo 
Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de discriminação racial. 
- artigo 102.º CP: i) é punido com pena de um a oito anos quem “fundar ou constituir 
organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 
discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem”ou “participar na 
organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, 
incluindo o seu financiamento”; ii) é punido com pena de prisão de um a cinco anos quem 
“em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de 
comunicação social, com a intenção de incitar à descriminação racial ou de a encorajar, 
provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor 
ou origem étnica”. 
 

 

6.2.2. DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS  

Não é crime torturar uma pessoa para conseguir uma 
confissão ou o relato de actos relacionados com um crime que 
foi praticado, caso seja praticada pela autoridade da tabanca.   
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de tortura. 
- artigo 103.º CP – actos contra a liberdade humana – é punido com pena de um a oito anos 
quem “torturar ou tratar de forma cruel, degradante ou desumana” alguém com o objectivo 
de “obter dela ou de outra pessoa confissão, depoimento, declaração ou informação”; “3. 
Considera-se tortura, tratamento cruel, degradante ou desumano o acto que consista em 
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infringir sofrimento físico ou psicológico agudo, cansaço físico ou psicológico grave ou no 
emprego de produtos químicos, drogas ou outros meios, naturais ou artificiais, com intenção 
de perturbar a capacidade de determinação ou a livre manifestação de vontade da vítima” 
- no nº 2 do artigo 37 CRGB está previsto que “ninguém pode ser submetido a tortura, nem a 
tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”. 
 

É crime matar outra pessoa. Pena: não está prevista, dado 
que se recorre à justiça do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de homicídio. 
- artigo 107.º CP – homicídio – “quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de 
prisão de oito a dezoito anos”. 
 

É crime ajudar alguém a morrer. Pena: chicotadas, 
independentemente da reacção do Estado.  
 
Nota: As chicotadas têm lugar quando a pessoa for apanhada em 
flagrante, sendo entendidas como uma reacção da comunidade. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de auxílio ao suicídio. 
- artigo 109.º CP: “1. Quem incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para esse 
fim, é punido com pena de prisão até três anos ou pena de multa, se o suicídio vier 
efectivamente a ser tentado ou a consumar-se”. 

Não é crime matar uma criança recém-nascida com defeitos 
físicos que a tabanca considera anormais e que socialmente 
se ligam aos maus espíritos.  
 
Nota: Neste caso, haverá um procedimento tradicional próprio com 

vista a separar o bebé dos seus pais. Hoje esta prática está em 
declínio.  

Pretende-se saber se, no caso das chamadas “crianças irã” (personificações do “demónio”), 
a morte é considerada crime de infanticídio. 
- artigo 110.º CP “nº 1. A mãe, o pai ou os avós que, durante o primeiro mês de vida do filho 
ou do neto, lhe tirarem a vida por este ter nascido com manifesta deficiência física ou doença 
(…) são punidos com pena de prisão de dois a oito anos, se tais circunstâncias revelarem 
uma diminuição acentuada da culpa”. 

É crime provocar o aborto. Pena: chicotadas.  
 
Nota: Sim, quando for uma menina. Se for uma mulher solteira, dá 
lugar a reprovação social. 

 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de aborto. 
- artigo 112.º CP: “1. Quem provocar aborto em mulher grávida contra ou sem consentimento 
(…) é punido com pena de prisão de três a dez anos”. 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais). Pena: torturas físicas e 
repreensão verbal. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais. 
- a matéria está reguladas nos artigos 114.º a 119.º CP: i) artigo 114 (ofensas corporais 
simples) – “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão 
até três anos ou com pena de multa”; e ii) artigo 115 (ofensas corporais graves) – é punido 
com pena de prisão de dois a oito anos “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa 
com a intenção de: a) a privar de importante órgão ou membro; b) a desfigurar grave e 
permanentemente; c) lhe afectar a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou a 
procriação; d) lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica incurável; e) lhe criar 
perigo para a vida”. 
  

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violência doméstica. 
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usada violência (ofensas corporais) nas relações entre o 
marido e a mulher. Pena: não está especificamente prevista, 
embora na maioria dos casos possam ser aplicadas torturas 
físicas, sendo nas relações entre marido e mulher a sanção 
imediata o fim da relação conjugal. 
 

- não há previsão expressa no Código Penal em vigor na Guiné-Bissau, aplicando-se os 
artigos relativos às ofensas à integridade física. 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa ao usar 
substâncias venenosas ou perigosas. Pena: repreensão 
verbal e torturas físicas em caso de flagrante delito.  
 
Nota: Torturas físicas em caso de flagrante delito. Também tem lugar 
a repreensão verbal. É um facto não frequente entre os balantas. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais por 
meio de substâncias venenosas. 
- artigo 121.º CP – “1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outrem ministrando-lhe 
substâncias venenosas ou prejudiciais à saúde física ou psíquica, é punido com pena de 
prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte, a pena é elevada para dois a dez anos”. 

É crime fazer afirmações que possam pôr em causa o bom-
nome e a honra de uma pessoa ou da sua família. Pena: 
repreensão verbal.  
 
Nota: Repreensão verbal. Se a pessoa é geralmente conhecida com 
este hábito, ela é desprezada. Ninguém dá crédito às suas palavras. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de difamação e injúrias  
- artigo 126.º CP – “1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, de viva voz, ou qualquer 
outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou emitir um juízo ofensivo da 
sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo a terceiros se não tiver sido 
produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de prisão”. 

É crime fazer afirmações que possam pôr em causa o bom-
nome e a honra de uma pessoa já falecida. Pena: repreensão 
verbal.  
 
Nota: Repreensão verbal. Se a pessoa é geralmente conhecida por 
este hábito, ela é desprezada. Ninguém dá crédito às suas palavras. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensa à memória de 
pessoa falecida. 
- artigo 131.º CP – “1. Quem, por qualquer forma, ofender gravemente a memória de pessoa 
falecida, é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa”. 

É crime forçar uma pessoa a ter relações sexuais com outra 
(violação). Pena: repreensão verbal e reprovação social, 
podendo a pessoa ser torturada fisicamente se o violador for 
apanhado em flagrante delito. 
 
Nota: A tortura física tem lugar quando o violador é apanhado em 
flagrante. Há lugar a repreensão verbal e reprovação social. 

 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violação. 
- artigo 133.º CP  “1. Quem, através de violência, ameaça grave ou qualquer outra forma de 
coacção, mantiver cópula com mulher ou a constranger a ter com terceiro, é punido com 
pena de prisão de três a doze anos”. 

É crime ter relações sexuais com criança de idade inferior a 
12 anos de idade. Pena: aplicação de tortura, nos casos de 
flagrante delito, e multa em dinheiro tendo em conta a 
gravidade do caso e as despesas de tratamento.    

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual. 
- artigo 134.º CP – “2. Se o agente, sem recurso a violência, ameaça grave ou coacção, tiver 
cópula ou acto sexual significativo com pessoa de sexo feminino ou este último com pessoa 
do sexo masculino, de 12 anos ou menos de idade, presume-se, até ser fundadamente posto 
em causa, que se aproveitou da incapacidade de determinação sexual da vítima sendo o 
agente punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
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6.2.3. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO 

É crime entrar num edifício da tabanca em que a entrada ou a 
utilização está limitada a certas pessoas e a certas ocasiões. 
Pena: multa, variável conforme as circunstâncias.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de introdução em lugares 
vedados ao público. 
- artigo 139.º CP – “1. Quem (…) entrar ou permanecer em qualquer lugar fechado ou 
vedado e não livremente acessível ao público é punido com pena de prisão até seis meses 
ou com pena de multa”. 
 

É crime roubar uma coisa que pertence a outra pessoa (furto). 
Pena: devolução da coisa roubada e multa (litros de vinho ou 
animais). 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto. 
- artigo 145.º CP – “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outrem, 
subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de 
multa”. 
 

É crime roubar, usando a violência, uma coisa que pertence a 
outra pessoa (roubo). Pena: torturas físicas em caso de 
flagrante delito, devolução da coisa roubada e multa (litros de 
vinho ou animais).  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de roubo. 
- artigo 151 CP “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra 
pessoa, subtrair, ou constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de 
violência contra uma pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a 
integridade física ou pondo-a na impossibilidade de resistir, é punido com pena de prisão de 
um a dez anos”. 
 

É crime roubar uma cabeça de gado bovino e não bovino. 
Pena: multa, variável consoante o número de cabeças de 
gado furtadas.  
 
Nota: Todas as tabancas inquiridas aplicam pena de multa 
consoante o número dos gados furtados. Contudo, não existe 
identidade de valor de multa. Numas tabancas é de quatro cabeças 
de gado a sanção por cada gado roubado, enquantoque noutras é de 
duas cabeças.  

 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP – “Se: c) A coisa móvel for cabeça de gado não bovino; (…) este é punido 
com pena de prisão até cinco anos” 
- artigo 146.º-A CP – furto qualificado – “1. Quem com ilegítima intenção de apropriação para 
si ou para outrem, subtrair cabeça de gado bovino, é punido com pena de prisão até cinco 
anos. 2. Ao lesado assistirá sempre o direito a: a) restituição imediata do gado roubado; b) 
Indemnização de 5 cabeças de gado ou correspondente, por cada gado roubado”. 

É crime roubar um objecto de culto religioso ou um objecto 
utilizado no culto da memória dos mortos. Pena: castigo de 
natureza espiritual.  
 
Nota: Considera-se que o próprio Aúle (irã) que a pessoa roubou fará 
a justiça do caso. O seu autor sofrerá as respectivas consequências. 
E se for conhecido após o castigo do irã, pagará o que for 
estabelecido para fazer cessar a sanção do irã. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP– “Se: d) A coisa móvel alheia estiver afecta ao culto religioso ou à 
veneração da memória dos mortos e se encontrar em lugar destinado ao culto ou em 
cemitério; (…) este é punido com pena de prisão até cinco anos”. 
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É crime ficar com uma coisa que se sabe pertencer a outra 
pessoa (abuso de confiança). Pena: devolução da coisa e 
multa.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso de confiança. 
- artigo 147.º CP – “1. Quem, ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido 
entregue por título não translativo da propriedade, é punido com pena de prisão até três anos 
ou com pena de multa”. 
 

É crime estragar ou destruir uma coisa que pertence a outra 
pessoa. Pena: obrigação de restituição de coisa equivalente e 
possível apreensão de bens.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de dano. 
- artigo 153.º CP – dano – “1. Quem, total ou parcialmente, destruir, danificar, desfigurar ou 
tornar inutilizável coisa alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com multa”. 
 

É crime fazer uma queimada que provoca um incêndio e a 
destruição da floresta ou de culturas agrícolas. Pena: 
intimação para alterar o comportamento, tortura em caso de 
reincidência e pagamento de multa 
 
 
Nota:Não é considerado crime fazer uma queimada fora dos meses 

de Novembro e de Dezembro.  

 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de queimada fora da época  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 156.º CP: “1. Quem efectuar queimada prematura fora 
dos meses de Novembro e Dezembro, de que resulte a destruição da floresta, plantação ou 
culturas, é punido com prisão até dois anos ou com pena de multa” e ii) queimada intencional 
- artigo 157.º CP – “Quem, independentemente da época do ano, utilizar o fogo para a 
produção de carvão, na extracção de mel, para caçar, para abrir caminho ou para qualquer 
outro motivo fizer queimada provocando incêndio de que resulta a destruição de floresta, 
plantações ou culturas, é punido com prisão até cinco anos”. 

É crime mudar ou destruir as marcas usadas para fazer a 
divisão das terras que pertencem a outra pessoa. Pena: 
restituição das marcas retiradas, intimação para alterar o 
comportamento e tortura em caso de reincidência.   

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de alteração de marcos. 
- artigo 161.º CP – “1. Quem, com intenção de apropriação, total ou parcial, de coisa imóvel 
alheia, para si ou para outra pessoa, arrancar ou alterar marco ou outro sinal destinado a 
estabelecer limites de propriedades, é punido com pena de prisão até seis meses ou com 
pena de multa”. 
 

É crime enganar outra pessoa para ganhar dinheiro (burla). 
Pena: multa e possível apreensão de bens.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de burla. 
- artigo 164.º CP – “1. Quem, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento 
ilegítimo, por meio de erro ou engano sobre factos que astuciosamente provocou, determinar 
outrem à pratica de actos que lhe causem, ou causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial, é 
punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

É crime vender ou dar a outra pessoa uma coisa que se sabe 
ter sido roubada ao seu dono. Pena: intimação para alterar o 
comportamento e a multa que for estabelecida. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de receptação. 
- artigo 167.º CP – “1. Quem, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, vantagem 
patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem mediante crime contra o património, a 
receber, a empenhar, a adquirir por qualquer título, a detiver, conservar, transmitir ou 
contribuir para a transmitir, ou de qualquer forma assegurar, para si ou para outra pessoa, a 
sua posse ou o valor ou produto directamente dela resultantes, é punido com pena de prisão 
de um a oito anos”. 
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6.2.4. DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA NACIONAL  

É crime utilizar notas ou moedas que se sabe serem falsas. 
Pena: intimação para alterar o comportamento e torturas 
físicas em caso de reincidência.  
 
 
 
Nota: Neste caso são as autoridades públicas as entidades capazes 
para descobrir a infracção e castigar o seu infractor. Contudo, se a 
tabanca chegar a conclusão de que o seu autor sabia previamente 
que tais notas ou moedas eram falsas, o seu autor é intimado a 
alterar o seu comportamento, podendo arcar com pena de torturas 
físicas quando voltar a praticar o mesmo facto (reincidência). 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de passagem de moeda 
falsa.  
- artigo 177.º CP – “1. Quem (…) adquirir para pôr em circulação ou puser efectivamente em 
circulação, vender ou por qualquer meio difundir moeda contrafeita ou depreciada como se 
de verdadeira se tratasse, é punido com pena de prisão de um a seis anos”. 
Deve ser tida em consideração a legislação especial que consta da Lei nº 7/97, de 2 de 
Dezembro, dedicada à Repressão da contrafacção e falsificação da moeda. Em 
conformidade com o nº 1 do artigo 1º “quem contrafizer, falsificar ou alterar signos 
monetários, com curso legal no território nacional ou no estrangeiro, será condenado a pena 
de prisão ou de trabalho sociais à perpetuidade e a multa, no máximo igual ao décuplo do 
valor dos signos monetário objecto do crime, e no mínimo de 20 000 000 FCFA”. 
 

É crime usar balanças ou instrumentos de medida falsificados. 
Pena: intimação para alterar comportamento.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de falsificação de pesos e 
medidas. 
- artigo 180.º CP – pesos e medidas – “1. Quem, com intenção de prejudicar outra pessoa ou 
o Estado falsificar ou por qualquer outro meio alterar ou utilizar depois de praticados tais 
actos, pesos, medidas, balanças ou outros instrumentos de medida, é punido com prisão até 
três anos ou com pena de multa”. 
 

 

6.2.5. DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE 

É crime perturbar a realização de uma cerimónia religiosa. 
Pena: intimação para alterar comportamento e tortura em 
caso de reincidência.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de exercício 
religioso. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça perturbar ou impedir a 
realização de actos de culto religioso, é punido com prisão até seis meses ou com pena de 
multa”. 

É crime perturbar a realização de uma cerimónia fúnebre. 
Pena: intimação de cessação da perturbação e tortura física 
em caso da perturbação persistir.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de cerimónia 
fúnebre. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça grave, perturbar ou 
impedir a realização de cerimónia fúnebre, é punido com prisão até seis meses ou com pena 
de multa”, e “2. Na mesma pena incorre quem profanar lugar ou objectos destinados ao 
cerimonial fúnebre ou profanar o cadáver”. 
 

É crime vender alimentos estragados que possam fazer outros Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de atentado contra a saúde 
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adoecer. Pena: intimação para alterar o comportamento e 
tortura em caso de reincidência.  

pública. 
- artigo 209.º CP – “1. Quem colocar à venda, administrar ou ceder por qualquer forma a 
outra pessoa produtos alimentares ou farmacêuticos deteriorados e susceptíveis de pôr em 
perigo a vida, é punido com prisão de um a dez anos. 2. Se sobrevier a morte por causa do 
consumo de tais produtos, a pena de prisão é agravada de um terço nos seus limites”. 
 

É crime impedir que seja aplicado um castigo que foi decidido 
pelo Tribunal do Estado. Pena: não está prevista. 
  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de obstrução à actividade 
jurisdicional. 
- artigo 229.º CP – “1. Quem, por qualquer meio, se opuser, dificultar ou impedir o 
cumprimento ou execução de alguma decisão judicial transitada em julgado, é punido com 
pena de prisão de um a cinco anos”. 
 

Não é crime, embora seja reprovável, usar um documento de 
identificação que pertence a outra pessoa.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de uso de documento de 
identificação alheia. 
- artigo 201 CP – “1. Quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, 
utilizar documento de identificação de que é titular outra pessoa, é punido com pena de 
prisão até seis meses ou com pena de multa”. 
 

Não é crime, embora seja reprovável, impedir que um 
funcionário do Estado ou a polícia do Estado possa fazer o 
trabalho.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de obstrução à autoridade 
pública. 
- artigo 238.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça grave contra funcionário 
ou agente de forças militares, militarizados ou policiais, se opuser à pratica de acto relativo 
ao exercício das suas funções ou constranger à prática de acto contrário aos seus deveres, 
é punido com pena de prisão de um a seis anos”. 
 

Não é crime, embora seja reprovável, desobedecer a um 
polícia do Estado ou a um tribunal do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de desobediência. 
- artigo 239.º CP – “1. Quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de 
gerar responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa. 2. Nos casos em que a disposição 
legal qualificar o facto como desobediência qualificada, a pena é de três anos de prisão ou 
multa. 3. Desobediência a concretas proibições ou interdições cominadas em sentença 
criminal como pena acessória ou medidas de segurança não privativa da liberdade, é punível 
com a pena referida no nº 1”. 
 

Não é crime, embora seja reprovável, ajudar um preso a fugir 
da cadeia.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de tirada de presos. 
- artigo 240.º CP – “1. Quem, por meios ilegais, libertar ou, por qualquer meio, auxiliar a 
evasão de pessoa legalmente privada da liberdade, é punido com prisão de um a oito anos”. 
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Não é crime, embora seja reprovável, pagar a um funcionário 
do Estado para que este resolva um assunto a favor de quem 
está a pagar. 
 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de corrupção activa. 
- artigo 248.º CP – “1. Quem por si, por interposta pessoa, com o seu conhecimento ou 
ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao funcionário não seja devida, é punido com 
pena de prisão de um mês a cinco anos”. 
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FULAS 
6. CRIMES E PENAS 

6.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

6.1.1. CONDUTA DOS AGENTES DO CRIME 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Responsabilidade criminal a partir dos 18 anos de idade. 
 
 

Pretende-se saber a partir de que idade os sujeitos são considerados criminalmente 
responsáveis. 
- artigo 10.º Código Penal  (CP) – responsabilidade criminal a partir dos 16 anos de idade -  
“As pessoas singulares apenas são susceptíveis de responsabilidade criminal a partir dos 16 
anos de idade”. 
 

Não é criminalmente responsável quem não for capaz de 
avaliar a consequências dos seus actos. 
 

Pretende-se saber se há alguma semelhança com as regras do Direito do Estado escritoem 
vigor que estipulam que não é responsável criminalmente quem seja “incapaz de avaliar a 
ilicitude da sua conduta ou de se determinar de acordo com essa avaliação”  
- artigo 13.º CP: “É inimputável quem, no momento da prática do facto, em virtude de uma 
anomalia psíquica não intencional, é incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta ou de se 
determinar de acordo com essa avaliação”. 

É possível praticar um crime usando outra pessoa que actue 
de acordo com as suas ordens. 
 

Pretende-se saber se existe a noção de autoria moral e de instigação. 
- artigo 15.º CP – “é autor do crime quem executa o facto por intermédio de outrem ou 
dolosamente instiga um terceiro à prática do crime”. 
 

É tão grave o comportamento de quem pratica o crime como 
de quem o ajuda a praticar. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à noção de cumplicidade consagrada 
no artigo 17.º CP – cumplicidade, delimitada pela negativa em relação à autoria (artigo 15.º 
CP) e à co-autoria (artigo 16.º CP). 
- artigo 15 (autoria) – “É punível como autor quem executa o facto, por si mesmo, por 
intermédio de outrem ou, dolosamente, instiga um terceiro à prática de um crime”. 
- artigo 16 (co-autoria) – “1. Se vários autores, por acordo, tácito ou expresso, tomarem parte 
directa na execução ou actuarem conjuntamente em conjugação de esforços para a prática 
do mesmo facto, responderão como co-autores. 2. Salvo disposição legal em contrário, a co-
autoria é uma circunstância agravante de carácter geral”. 
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- artigo 17 (cumplicidade) – “1. É punível como cúmplice quem dolosamente e fora dos casos 
previstos nos artigos anteriores, ajuda terceiro a praticar um crime. 2. É aplicável ao 
cúmplice a pena correspondente ao tipo de ilícito, especialmente atenuada”. 
 

É possível praticar um crime ao nada fazer para evitar que 
este possa acontecer. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à omissão consagrada no artigo 20.º 
CP – o tipo legal de crime também pode incluir (nº 1) “a omissão da acção adequada a evitá-
lo sempre que existir um dever jurídico que pessoalmente obrigue o omitente a impedir o 
resultado”. 
 

É grave o comportamento de quem sabe que quando está a 
fazer qualquer coisa está a praticar um crime.  
 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prática de crime com dolo. 
- artigo22.º CP: dolo – “1. Age com dolo quem, representando um facto que preenche um 
tipo de ilícito, actua com intenção de o realizar. 2. Age ainda com dolo quem representando a 
realização do facto que preenche um tipo de ilícito como consequência da sua conduta, o 
realiza”.  
- em contraponto ao dolo, o artigo 23º (espécies de negligência) prevê que “age com 
negligência quem, por não proceder com cuidado a que, segundo as circunstâncias, está 
obrigado e de que é capaz: a) representa como possível a realização de um facto 
correspondente a um tipo de crime, mas actua sem se conformar com essa realização; b) 
não chega sequer a representar a possibilidade da realização do facto”. 
 

A tentativa da prática de um crime merece castigo de forma 
atenuada. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à tentativa. 
- artigo 28.º CP: tentativa – “1. Há tentativa quando o agente pratica actos de execução de 
um crime que decidiu cometer, sem que, por facto independente da sua vontade, o crime se 
chegue a consumar”. 
 

A prática de um crime em legítima defesa não merece castigo.
  
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à da legítima defesa. 
- artigo 33.º CP – Legítima defesa – “2. Considera-se legítima defesa a actuação necessária 
ao afastamento de uma agressão ilícita, iminente ou início de execução mas ainda não 
terminada, a quaisquer interesses protegidos pela ordem jurídica e pertencentes ao agente 
ou a terceiro”. 
 

A prática de um crime em excesso de legítima defesa não 
merece castigo. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à do excesso de legítima defesa.  
- artigo 34.º CP – Excesso de legítima defesa – “ 1. A conduta do agente é ilícita se 
empregar meios que pela sua espécie e grau de utilização forem manifestamente excessivos 
para a acção defensiva, mas a pena pode ser especialmente atenuada” e 2. O excesso de 
meios devido a perturbação, medo ou susto compreensíveis, exclui a culpa do agente”. 
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6.1.2. PENAS 

Penas que podem ser aplicadas a quem pratica um crime são: 
repreensão verbal ou advertência para a cessação do 
comportamento, multa e estigmatização ou isolamento da 
pessoa que praticou o acto. 
 

Pretende-se saber quais as penas tradicionalmente aplicadas. 
- Na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em vigor está previsto: i) artigo 36: 
“1. Na República da Guiné-Bissau em caso algum haverá pena de morte. 2. Haverá pena de 
prisão perpétua para os crimes a definir por lei”.; ii) artigo 37: “2. Ninguém pode ser 
submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 3. Em caso 
algum haverá trabalhos forçados, nem medidas de segurança privativas da liberdade de 
duração ilimitada ou indefinida”; iii) artigo 41: “2. Não podem ser aplicadas penas ou medidas 
de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior”; iv) artigo 43: “1. 
Em caso algum é admissível a extradição ou a expulsão do país do cidadão nacional”. 
- alínea a) do artigo 39.º CP – “Penas principais: a prisão, a multa, a prestação de trabalho 
social e a admoestação”.  
- artigo 41º CP: “1. A pena de prisão tem a duração mínima de 10 dias e máxima de 25 anos, 
sem prejuízo do que se vier a estabelecer sobre prisão perpétua”2. No caso da acumulação 
de infracções em que a soma material das penas concretamente aplicadas ultrapassar 50 
anos de prisão, pode a pena única resultante do cúmulo jurídico ser fixada até ao máximo de 
30 anos de prisão”. 
- artigo 44 CP: “1. A pena de prisão é fixada em tempo, no mínimo de 10 dias e máximo de 
três anos. 4. Sempre que as circunstâncias do caso o justifique, o tribunal poderá autorizar o 
pagamento em prestações até ao limite de dois anos subsequentes à condenação”. 
- artigo 47 CP: “1. O trabalho social consiste na prestação gratuita de trabalho em organismo 
público ou a outras entidades que o tribunal repute de interesse comunitário. 3. O trabalho a 
prestar poderá ser computado em horas, dias ou meses, ser prestado durante ou fora do 
horário normal de serviço, de forma contínua ou não, consistir em determinado resultado, de 
modo a que não seja afectada a sobrevivência do réu nem dos seus familiares. 
- artigo 49 CP: “Se o delinquente for considerado culpado pela prática de crime a que, 
concretamente, corresponda pena de prisão não superior a 3 anos ou multa até ao mesmo 
limite, o tribunal poderá limitar-se a admoestá-lo desde que: a) o dano causado pela conduta 
criminosa tenha sido reparado; b) se trate de delinquente primário; c) a prevenção criminal e 
a recuperação do delinquente se bastem com a admoestação”. 
- artigo 50 CP: “1.A admoestação consiste numa solene e adequada repreensão oral feita 
pelo tribunal ao réu, após trânsito em julgado da decisão de a aplicar. 2. A admoestação é 
executada em audiência pública e não se confunde com a alocução final”. 

As sanções criminais são pessoais e intransmissíveis. 
 

Pretende-se saber se a responsabilidade criminal é considerada pessoal e intransmissível  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 37.º da Constituição da República da Guiné-Bissau – 
“4. A responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível”; e ii) artigo 38.º CP – “4. As 
sanções criminais são pessoais” 
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A reincidência na prática de um crime é uma circunstância 
agravante no castigo a ser aplicado. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias agravantes. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 66.º CP (circunstâncias agravantes modificativas) - “1. 
A circunstância do agente de um crime ser reincidente ou manifestar tendência para a 
prática de factos criminosos opera a modificação da moldura penal prevista no mesmo tipo 
legal”;ii) artigo 67.º CP (reincidência) – “1.Todo o agente que, em consequência da prática de 
um crime doloso, tiver cumprido pena de prisão e, posteriormente, praticar, sob qualquer 
forma, um novo crime a que corresponda pena de prisão, será declarado reincidente se as 
circunstâncias do caso mostrarem que a condenação anterior não constituiu suficiente 
prevenção contra o crime. 2. Se entre as práticas dos crimes referidos no número anterior 
mediarem mais de quatro anos não se verifica a reincidência; para o prazo previsto não 
conta o tempo em que agente tiver cumprido pena privativa de liberdade”; e iii) artigo 68.º CP 
(especial tendência criminosa) – “1. Todo o agente que praticar um crime doloso a que 
devesse aplicar-se, concretamente, pena de prisão efectiva superior a um ano será 
declarado delinquente com especial tendência para o crime se, cumulativamente, se 
verificarem os seguintes pressupostos: a) ter praticado anteriormente três ou mais crimes 
dolosos a que tenha sido aplicada prisão; b) ter decorrido menos de quatro anos entre cada 
um dos crimes referidos e o seguinte; c) a avaliação conjunta dos factos e da personalidade 
do agente revelar acentuada tendência para o crime; d) esta tendência subsistir no momento 
do julgamento”. 
 

O castigo deve ser menos grave se o criminoso demonstrar 
que está arrependido. 
 
O castigo a ser aplicado pode ser especialmente atenuado se 
o criminoso estava a defender a sua honra ou da sua família 
ou tiver sido provocado injustamente pela vítima. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias atenuantes. 
- nos termos do nº 2 do artigo 71.º CP podem ser consideradas as seguintes circunstâncias: 
“a) ter o agente actuado sob a influência de ameaça grave ou sob o ascendente da pessoa 
de quem depende ou a quem deve obediência; b) ter sido a conduta do agente determinada 
por motivo honroso, por forte solicitação ou tentação da própria vítima ou por provocação 
injusta, ou ofensa imerecida; c) ter havido actos demonstrativos do arrependimento sincero 
do agente, nomeadamente a reparação, na medida do possível, dos danos causados”. 

Para que possa ser aplicado um castigo ao criminoso a vítima 
tem de se queixar daquilo que lhe aconteceu num prazo 
razoável. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante a um prazo para o exercício do direito 
de queixa. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 85.º CP – prazo para o exercício do direito de queixa – 
“1 quando o procedimento criminal depender de queixa esta deve ser apresentada nos seis 
meses após o titular ter tomado conhecimento do facto, sob pena de extinção do direito de 
queixa”; e ii) artigo 87.º – prazos de prescrição –“1. O procedimento criminal extingue-se, por 
efeito de prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes 
prazos: a) vinte anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite 
máximo for superior a dez anos; b) quinze anos, quando se tratar de crimes puníveis com 
pena de prisão cujo limite máximo for superior a cinco anos, mas não exceda dez anos; c) 
sete anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for 
superior a um ano, mas que não exceda cinco anos; d) três nos, nos restantes casos” .  
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6. 2. CRIMES E PENAS EM ESPECIAL 
 

6.2.1. DOS CRIMES CONTRA A PAZ 
 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre os diversos povos da Guiné-Bissau. 
Pena: advertência no sentido de cessar esses actos, podendo 
ser conduzida à Polícia de Ordem Pública se persistir.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de incitamento à guerra. 
- artigo 100.º CP: “quem, por qualquer meio, pública e repetidamente, incitar ao ódio contra 
uma raça, um povo ou uma nação, com intenção de (…) impedir a convivência pacífica entre 
as diversas raças, povos ou nações, é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. 
 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre as diversas raças que habitam na 
Guiné-Bissau. Pena: advertência no sentido de cessar esses 
actos, podendo ser conduzida à Polícia de Ordem Pública se 
persistir.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de discriminação racial. 
- artigo 102.º CP: i) é punido com pena de um a oito anos quem “fundar ou constituir 
organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 
discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem”ou “participar na 
organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, 
incluindo o seu financiamento”; ii) é punido com pena de prisão de um a cinco anos quem 
“em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de 
comunicação social, com a intenção de incitar à descriminação racial ou de a encorajar, 
provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor 
ou origem étnica”. 
 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
independência da Guiné-Bissau. Pena: a pessoa é advertida a 
abster-se desses actos, sob pena de ser conduzida à Polícia 
de Ordem Pública.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de serviço ou colaboração 
com forças armadas inimigas. 
- artigo 216.º CP– “1. O cidadão guineense que colaborar com país ou grupos estrangeiros 
ou com os seus representantes, ou que servir debaixo da bandeira do país estrangeiro 
durante a guerra ou acção armada contra a Guiné-Bissau, é punido com pena de prisão de 
cinco a vinte anos”. 

 

6.2.2. DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS  

É crime torturar uma pessoa para conseguir uma confissão ou 
o relato de actos relacionados com um crime que foi 
praticado. Pena: advertência no sentido de cessar essa 
prática, podendo ser conduzida à Polícia de Ordem Pública se 
persistir.   
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime tortura. 
- artigo 103.º CP – actos contra a liberdade humana – é punido com pena de um a oito anos 
quem “torturar ou tratar de forma cruel, degradante ou desumana” alguém com o objectivo 
de “obter dela ou de outra pessoa confissão, depoimento, declaração ou informação”;“3. 
Considera-se tortura, tratamento cruel, degradante ou desumano o acto que consista em 
infringir sofrimento físico ou psicológico agudo, cansaço físico ou psicológico grave ou no 
emprego de produtos químicos, drogas ou outros meios, naturais ou artificiais, com intenção 
de perturbar a capacidade de determinação ou a livre manifestação de vontade da vítima”. 
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- no nº 2 do artigo 37 CRGB está previsto que “ninguém pode ser submetido a tortura, nem a 
tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”. 
 

É crime ser dono de outra pessoa (escravatura). Pena: 
advertência no sentido de cessar esse comportamento, 
podendo ser conduzida à Polícia de Ordem Pública se 
persistir.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de escravatura. 
- artigo 106.º CP: é punido com pena de cinco a quinze anos “quem, por qualquer meio, 
colocar outro ser humano na situação de escravo, se servir dele nessa condição ou, para 
manter a referida situação, o ceder ou receber doutra pessoa”. 
 

É crime ser dono de outra pessoa (escravatura) quando esta é 
mulher ou criança. Pena: advertência no sentido de cessar 
esse comportamento, podendo ser conduzida à Polícia de 
Ordem Pública se persistir.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de escravatura, na 
perspectiva específica da mulher e da criança. 
- artigo 106.º CP: a punição será de cinco a vinte anos quando os forem praticados:“a) como 
forma de facilitar a exploração ou o uso sexual da vítima, pelo próprio agente ou por 
terceiro”; ou “b) sendo a vítima menor de dezasseis anos de idade”. 
 

É crime matar outra pessoa, mesmo que seja criança recém-
nascida com defeitos físicos, ou de acordo com os usos e os 
ritos aplicáveis. Pena: não está especificamente prevista, 
sendo a pessoa conduzida à Polícia de Ordem Pública.   

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de homicídio. 
- artigo 107.º CP – homicídio – “quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de 
prisão de oito a dezoito anos”. 
 
Pretende-se saber se, no caso das chamadas “crianças irã” (personificações do “demónio”), 
a morte é considerada crime de infanticídio. 
- artigo 110.º CP “1. A mãe, o pai ou os avós que, durante o primeiro mês de vida do filho ou 
do neto, lhe tirarem a vida por este ter nascido com manifesta deficiência física ou doença 
(…) são punidos com pena de prisão de dois a oito anos, se tais circunstâncias revelarem 
uma diminuição acentuada da culpa”. 
 

É crime a mãe matar uma criança recém-nascida após o parto 
para esconder uma gravidez não desejada. Pena: a pessoa é 
conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de infanticídio sob influência 
perturbadora do parto. 
- n.º 2 do artigo 110.º CP: “A mãe que tirar a vida do filho durante o parto, ou logo após este 
e ainda sob a sua influência perturbadora, é punida com pena de prisão de um a quatro 
anos, se o fizer como forma de encobrir a desonra ou vergonha social”. 
 

É crime provocar o aborto. Pena: a pessoa é estigmatizada.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de aborto. 
- artigo 112.º CP: “1. Quem provocar aborto em mulher grávida contra ou sem consentimento 
(…) é punido com pena de prisão de três a dez anos”. 
 

É crime abandonar uma criança recém-nascida num local 
onde esta fique sozinha e acabe por morrer. Pena: a pessoa é 
conduzida à Polícia de Ordem Pública. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abandono ou exposição  
- artigo 113.º CP: “1. Quem, intencionalmente, colocar em perigo a vida de outra pessoa: a) 
expondo-a em lugar que a sujeite a uma situação de que ela só por si, não possa defender-
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se; ou b) Abandonando-a sem defesa, em razão da idade, deficiência física ou doença, 
sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou assistir; é punido com pena 
de prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte a pena é elevada para quatro a doze 
anos”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais), mesmo nas relações 
entre marido e mulher. Pena: advertência no sentido de 
cessar esse comportamento, podendo ser conduzida à Polícia 
de Ordem Pública se persistir.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais. 
- a matéria está reguladas nos artigos 114.º a 119.º CP: i) artigo 114 (ofensas corporais 
simples) – “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão 
até três anos ou com pena de multa”; e ii) artigo 115 (ofensas corporais graves) – é punido 
com pena de prisão de dois a oito anos “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa 
com a intenção de: a) a privar de importante órgão ou membro; b) a desfigurar grave e 
permanentemente; c) lhe afectar a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou a 
procriação; d) lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica incurável; e) lhe criar 
perigo para a vida”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa ao usar 
substâncias venenosas ou perigosas. Pena: a pessoa é 
conduzida à Polícia de Ordem Pública. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais por 
meio de substâncias venenosas. 
- artigo 121.º CP – “1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outrem ministrando-lhe 
substâncias venenosas ou prejudiciais à saúde física ou psíquica, é punido com pena de 
prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte, a pena é elevada para dois a dez anos”. 
 

É crime prender uma pessoa, não tendo esta sido julgada 
culpada de um crime (sequestro), mesmo nas relações entre 
marido e mulher. Pena: advertência no sentido de cessar esse 
comportamento, podendo ser conduzida à Polícia de Ordem 
Pública se persistir. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro. 
- artigo 124.º CP  - “1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 2. A pena 
aplicável é de dois a oito anos de prisão se a privação da liberdade: a) durar mais de setenta 
e duas horas; b) for efectuada por meio de ofensa à integridade física, tortura ou qualquer 
outro tratamento cruel, degradante ou desumano; c) vier a causar, por negligência do 
agente, a morte da vítima ou tiver como resultado o suicídio desta; d) respeitar a autoridade 
pública, religiosa ou política”. 
 

É crime prender uma pessoa com o objectivo de pedir dinheiro 
ou alcançar algo que se quer (rapto). Pena: advertência no 
sentido de cessar esse comportamento, podendo ser 
conduzida à Polícia de Ordem Pública se persistir. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de rapto. 
- artigo 125.º CP –  “1. Quem por qualquer meio, raptar outra pessoa para obter do próprio 
ou de terceiro um resgate, a prática ou a omissão de um facto ou a suportar uma actividade, 
é punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime fazer afirmações que possam pôr em causa o bom-
nome e a honra de uma pessoa ou da sua família, 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de difamação e injúrias  
- artigo 124.º CP –“1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, de viva voz, ou qualquer 
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nomeadamente de pessoa já falecida. Pena: a pessoa é 
advertida para se abster desses actos.  
 

outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou emitir um juízo ofensivo da 
sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo a terceiros se não tiver sido 
produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa” 
Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensa à memória de 
pessoa falecida. 
- artigo 131.º CP –1. Quem, por qualquer forma, ofender gravemente a memória de pessoa 
falecida, é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa”. 
 

É crime forçar uma pessoa a ter relações sexuais com outra 
(violação). Pena: advertência no sentido de cessar esse 
comportamento, podendo ser conduzida à Polícia de Ordem 
Pública se persistir. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violação. 
- artigo 133.º CP  “1. Quem, através de violência, ameaça grave ou qualquer outra forma de 
coacção, mantiver cópula com mulher ou a constranger a ter com terceiro, é punido com 
pena de prisão de três a doze anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com criança de idade inferior a 
12 anos de idade. Pena: advertência no sentido de cessar 
esse comportamento, podendo ser conduzida à Polícia de 
Ordem Pública se persistir. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual. 
- artigo 124.º CP –“2. Se o agente, sem recurso a violência, ameaça grave ou coacção, tiver 
cópula ou acto sexual significativo com pessoa de sexo feminino ou este último com pessoa 
do sexo masculino, de 12 anos ou menos de idade, presume-se, até ser fundadamente posto 
em causa, que se aproveitou da incapacidade de determinação sexual da vítima sendo o 
agente punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com jovem entre os 12 e os 16 
anos de idade. Pena: a pessoa é advertida para se abster 
desses actos, sob pena de ser expulsa da comunidade.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual.  
- artigo 124.º CP - “ 1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e menos de 16 
anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou independentemente da idade, se 
aproveitar do facto da vítima sofrer de anomalia psíquica ou se encontrar diminuída física ou 
psiquicamente, temporária ou permanentemente, é punido com pena de prisão de dois a oito 
anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com outra pessoa a troco de 
dinheiro ou de qualquer outra coisa material. Pena: a pessoa 
é advertida para se abster desses actos, sob pena de ser 
expulsa da comunidade.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prostituição. 
- não há norma específica no Direito do Estado em vigor, só sendo objecto de punição a 
exploração de actividade sexual de terceiro prevista no artigo 136 CP, em conformidade com 
o qual “quem, com intenção lucrativa ou fazendo disso modo de vida, fomentar, facilitar ou 
de qualquer modo contribuir para que outra pessoa exerça a prostituição ou pratique actos 
sexuais de relevo, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

É crime ganhar dinheiro a facilitar que uma pessoa tenha 
relações sexuais com outra pessoa a troco de dinheiro ou de 
qualquer outra coisa material (exploração da actividade sexual 
de terceiro). Pena: a pessoa é advertida para se abster 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de exploração de actividade 
sexual de terceiro. 
- artigo 136.º CP – “1. Quem, com intenção lucrativa ou fazendo disso modo de vida, 
fomentar, facilitar ou de qualquer modo contribuir para que outra pessoa exerça a 
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desses actos, sob pena de expulsão da comunidade. prostituição ou pratique actos sexuais de relevo, é punido com pena de prisão até três anos 
ou pena de multa”. 

 

6.2.3. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO 

É crime entrar na habitação de alguém sem o seu 
consentimento e aí ficar mesmo depois de lhe ser pedido que 
se vá embora. Pena: a pessoa é advertida para se abster 
desses actos, sob pena de ser conduzida à Polícia de Ordem 
Pública.   

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violação de domicílio. 
- artigo 139.º CP - “1. Quem, sem consentimento, se introduzir na habitação de outra pessoa 
ou, autorizado a entrar, nela permanecer depois de intimado a retirar-se, é punido com pena 
de prisão até um ano ou com pena de multa”. 

É crime entrar num edifício da tabanca em que a entrada ou a 
utilização está limitada a certas pessoas e a certas ocasiões: 
Pena: a pessoa é advertida para se abster desses actos, sob 
pena de multa.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de introdução em lugares 
vedados ao público. 
- artigo 139.º CP – “1. Quem (…) entrar ou permanecer em qualquer lugar fechado ou 
vedado e não livremente acessível ao público é punido com pena de prisão até seis meses 
ou com pena de multa”. 
 

É crime roubar uma coisa que pertence a outra pessoa (furto). 
Pena: multa ou ser conduzida à Polícia de Ordem Pública.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto. 
- artigo 145.º CP – “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outrem, 
subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de 
multa”. 
 

É crime roubar, usando a violência, uma coisa que pertence a 
outra pessoa (roubo). Pena: multa ou ser conduzida à Polícia 
de Ordem Pública.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de roubo. 
- artigo 145 CP “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra 
pessoa, subtrair, ou constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de 
violência contra uma pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a 
integridade física ou pondo-a na impossibilidade de resistir, é punido com pena de prisão de 
um a dez anos”. 
 

É crime roubar cabeça de gado não bovino. Pena: multa ou 
ser conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP – “Se: c) A coisa móvel for cabeça de gado não bovino; (…) este é punido 
com pena de prisão até cinco anos”. 

É crime roubar uma cabeça de gado bovino (vacas). Pena: 
pagamento do que foi roubado ou ser conduzida à Polícia de 
Ordem Pública. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º-A CP – furto qualificado – “1. Quem com ilegítima intenção de apropriação para 
si ou para outrem, subtrair cabeça de gado bovino, é punido com pena de prisão até cinco 
anos. 2. Ao lesado assistirá sempre o direito a: a) restituição imediata do gado roubado; b) 
Indemnização de 5 cabeças de gado ou correspondente, por cada gado roubado”. 
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É crime roubar um objecto de culto religioso ou um objecto 
utilizado no culto da memória dos mortos: Pena: os anciãos 
organizam uma cerimónia de leitura do Alcorão, a fim de pedir 
a Deus que reintegre o ladrão.   
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP– “Se: d) A coisa móvel alheia estiver afecta ao culto religioso ou à 
veneração da memória dos mortos e se encontrar em lugar destinado ao culto ou em 
cemitério; (…) este é punido com pena de prisão até cinco anos”. 

É crime ficar com uma coisa que se sabe pertencer a outro 
(abuso de confiança). Pena: a pessoa é compelida a devolver 
a coisa ao seu legítimo proprietário, sendo conduzido à Polícia 
de Ordem Pública quando isso não acontece. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso de confiança. 
- artigo 147.º CP – “1. Quem, ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido 
entregue por título não translativo da propriedade, é punido com pena de prisão até três anos 
ou com pena de multa”. 

É crime utilizar uma bicicleta, uma motorizada, uma canoa (ou 
barco) ou um automóvel sem a autorização da pessoa a quem 
pertence. Pena: a pessoa é advertida a abster-se desses 
actos. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto de uso. 
- artigo 150.º CP – “1. Quem utilizar automóvel ou outro veículo motorizado, aeronave, barco 
ou bicicleta, sem autorização de quem de direito, é punido com pena de prisão até dois anos 
ou com pena de multa”. 

É crime estragar ou destruir uma coisa que pertence a outra 
pessoa. Pena: a pessoa é advertida para se abster desses 
actos, sob pena de ser conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de dano. 
- artigo 153.º CP – dano – “1. Quem, total ou parcialmente, destruir, danificar, desfigurar ou 
tornar inutilizável coisa alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com multa”. 

É crime fazer uma queimada fora dos meses de Novembro e 
de Dezembro. Pena: a pessoa é advertida a abster-se desses 
actos, sob pena de ser conduzida à Polícia de Ordem Pública.  
 
É crime fazer uma queimada que provoca um incêndio e a 
destruição da floresta ou de culturas agrícolas. Pena: a 
pessoa é advertida a abster-se desses actos, sob pena de ser 
conduzida à Polícia de Ordem Pública.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de queimada fora da época  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 156.º CP: “1. Quem efectuar queimada prematura fora 
dos meses de Novembro e Dezembro, de que resulte a destruição da floresta, plantação ou 
culturas, é punido com prisão até dois anos ou com pena de multa” e ii) queimada intencional 
- artigo 157.º CP – “Quem, independentemente da época do ano, utilizar o fogo para a 
produção de carvão, na extracção de mel, para caçar, para abrir caminho ou para qualquer 
outro motivo fizer queimada provocando incêndio de que resulta a destruição de floresta, 
plantações ou culturas, é punido com prisão até cinco anos”. 
 

É crime mudar ou destruir as marcas usadas para fazer a 
divisão das terras que pertencem a outra pessoa. Pena: a 
pessoa é advertida a abster-se desses actos, sob pena de ser 
conduzida à Polícia de Ordem Pública.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de alteração de marcos. 
- artigo 161.º CP – “1. Quem, com intenção de apropriação, total ou parcial, de coisa imóvel 
alheia, para si ou para outra pessoa, arrancar ou alterar marco ou outro sinal destinado a 
estabelecer limites de propriedades, é punido com pena de prisão até seis meses ou com 
pena de multa”. 
 

É crime enganar outra pessoa para ganhar dinheiro (burla). 
Pena: a pessoa é advertida a abster-se desses actos, sob 
pena de ser conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de burla. 
- artigo 164.º CP – “1. Quem, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento 
ilegítimo, por meio de erro ou engano sobre factos que astuciosamente provocou, determinar 
outrem à prática de actos que lhe causem, ou causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial, é 
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 punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

É crime vender ou dar a outra pessoa uma coisa que se sabe 
ter sido roubada ao seu dono. Pena: a pessoa é conduzida à 
Polícia de Ordem Pública.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de receptação. 
- artigo 167.º CP – “1. Quem, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, vantagem 
patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem mediante crime contra o património, a 
receber, a empenhar, a adquirir por qualquer título, a detiver, conservar, transmitir ou 
contribuir para a transmitir, ou de qualquer forma assegurar, para si ou para outra pessoa, a 
sua posse ou o valor ou produto directamente dela resultantes, é punido com pena de prisão 
de um a oito anos”. 
 

 

6.2.4. DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA NACIONAL 

É crime não pagar impostos ao Estado. Pena: a pessoa é 
advertida a abster-se desses actos, sob pena de ser 
conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de fraude fiscal. 
- artigo 174.º CP – “1. Quem, para não pagar ou permitir a terceiro que não pague, total ou 
parcialmente, qualquer imposto, taxa ou outra obrigação pecuniária (…) é punido com pena 
de prisão de um a cinco anos”. 

É crime utilizar notas ou moedas que se sabe serem falsas. 
Pena: a pessoa é advertida a abster-se desses actos, sob 
pena de ser conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de passagem de moeda 
falsa.  
- artigo 177.º CP – “1. Quem (…) adquirir para pôr em circulação ou puser efectivamente em 
circulação, vender ou por qualquer meio difundir moeda contrafeita ou depreciada como se 
de verdadeira se tratasse, é punido com pena de prisão de um a seis anos”. 
Deve ser tida em consideração a legislação especial que consta da Lei nº 7/97, de 2 de 
Dezembro, dedicada à Repressão da contrafacção e falsificação da moeda. Em 
conformidade com o nº 1 do artigo 1º “quem contrafizer, falsificar ou alterar signos 
monetários, com curso legal no território nacional ou no estrangeiro, será condenado a pena 
de prisão ou de trabalho sociais à perpetuidade e a multa, no máximo igual ao décuplo do 
valor dos signos monetário objecto do crime, e no mínimo de 20 000 000 FCFA”. 
 

É crime usar balanças ou instrumentos de medida falsificados. 
Pena: a pessoa é advertida a abster-se desses actos, sob 
pena de ser conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de falsificação de pesos e 
medidas. 
- artigo 180.º CP – pesos e medidas – “1. Quem, com intenção de prejudicar outra pessoa ou 
o Estado falsificar ou por qualquer outro meio alterar ou utilizar depois de praticados tais 
actos, pesos, medidas, balanças ou outros instrumentos de medida, é punido com prisão até 
três anos ou com pena de multa”. 
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6.2.5. DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE  

É crime perturbar a realização de uma cerimónia religiosa. 
Pena: os anciãos organizam uma cerimónia de leitura do 
Alcorão, a fim de pedir a Deus que reintegre a pessoa.   

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de exercício 
religioso. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça perturbar ou impedir a 
realização de actos de culto religioso, é punido com prisão até seis meses ou com pena de 
multa”. 
 

É crime perturbar a realização de uma cerimónia fúnebre. 
Pena: os anciãos organizam uma cerimónia de leitura do 
Alcorão, a fim de pedir a Deus que reintegre a pessoa.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de cerimónia 
fúnebre. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça grave, perturbar ou 
impedir a realização de cerimónia fúnebre, é punido com prisão até seis meses ou com pena 
de multa”, e “2. Na mesma pena incorre quem profanar lugar ou objectos destinados ao 
cerimonial fúnebre ou profanar o cadáver”. 
 

É crime usar um documento de identificação que pertence a 
outra pessoa. Pena: a pessoa é advertida a abster-se desses 
actos, sob pena de ser conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de uso de documento de 
identificação alheia. 
- artigo 201 CP – “1. Quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, 
utilizar documento de identificação de que é titular outra pessoa, é punido com pena de 
prisão até seis meses ou com pena de multa”. 

É crime vender alimentos estragados que possam fazer outros 
adoecer. Pena: a pessoa é advertida a abster-se desses 
actos, sob pena de ser conduzida à Polícia de Ordem Pública. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de atentado contra a saúde 
pública. 
- artigo 209.º CP – “1. Quem colocar à venda, administrar ou ceder por qualquer forma a 
outra pessoa produtos alimentares ou farmacêuticos deteriorados e susceptíveis de pôr em 
perigo a vida, é punido com prisão de um a dez anos.2. Se sobrevier a morte por causa do 
consumo de tais produtos, a pena de prisão é agravada de um terço nos seus limites”. 
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MANCANHAS 
 

6. CRIMES E PENAS 

6.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

6.1.1. CONDUTA DOS AGENTES DO CRIME  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Responsabilidade criminal a partir dos 16 anos de idade. 
 
 

Pretende-se saber a partir de que idade os sujeitos são considerados criminalmente 
responsáveis. 
- artigo 10.º Código Penal  (CP) – responsabilidade criminal a partir dos 16 anos de 
idade– “As pessoas singulares apenas são susceptíveis de responsabilidade criminal 
a partir dos 16 anos de idade”. 
 

Pena atenuada para os delinquentes menores de 16 anos.  
 

Pretende-se saber se há alguma semelhança com as regras do Direito do Estado que 
estipulam que a pena é atenuada para os delinquentes com mais de 16 anos e menos 
de 20 anos. 
- artigo 12.º CP: “Aos delinquentes com mais de 16 e menos de 20 anos será aplicável 
a pena abstracta correspondente ao tipo de ilícito violado especialmente atenuada”. 
 

Não é criminalmente responsável quem não for capaz de avaliar a 
consequências dos seus actos. 
 

Pretende-se saber se há alguma semelhança com as regras do Direito do Estado 
escritoem vigor que estipulam que não é responsável criminalmente quem seja 
“incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta ou de se determinar de acordo com essa 
avaliação” . 
- artigo 13.º CP: “É inimputável quem, no momento da prática do facto, em virtude de 
uma anomalia psíquica não intencional, é incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta 
ou de se determinar de acordo com essa avaliação”. 
 

É possível praticar um crime usando outra pessoa que actue de 
acordo com as suas ordens. 
 

Pretende-se saber se existe a noção de autoria moral e de instigação. 
- artigo 15.º CP – “é autor do crime quem executa o facto por intermédio de outrem ou 
dolosamente instiga um terceiro à prática do crime”. 

É tão grave o comportamento de quem pratica o crime como de 
quem o ajuda a praticar. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à noção de cumplicidade 
consagrada no artigo 17.º CP – cumplicidade, delimitada pela negativa em relação à 
autoria (artigo 15.º CP) e à co-autoria (artigo 16.º CP). 
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- artigo 15 (autoria) – “É punível como autor quem executa o facto, por si mesmo, por 
intermédio de outrem ou, dolosamente, instiga um terceiro à prática de um crime” 
- artigo 16 (co-autoria) – “1. Se vários autores, por acordo, tácito ou expresso, 
tomarem parte directa na execução ou actuarem conjuntamente em conjugação de 
esforços para a prática do mesmo facto, responderão como co-autores. 2. Salvo 
disposição legal em contrário, a co-autoria é uma circunstância agravante de carácter 
geral”. 
- artigo 17 (cumplicidade) – “1. É punível como cúmplice quem dolosamente e fora dos 
casos previstos nos artigos anteriores, ajuda terceiro a praticar um crime. 2. É 
aplicável ao cúmplice a pena correspondente ao tipo de ilícito, especialmente 
atenuada”. 
 

É grave o comportamento de quem sabe que quando está a fazer 
qualquer coisa está a praticar um crime.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prática de crime com dolo. 
- artigo22.º CP: dolo – “1. Age com dolo quem, representando um facto que preenche 
um tipo de ilícito, actua com intenção de o realizar”; “2. Age ainda com dolo quem 
representando a realização do facto que preenche um tipo de ilícito como 
consequência da sua conduta, o realiza”. 
- em contraponto ao dolo, o artigo 23º (espécies de negligência) prevê que “age com 
negligência quem, por não proceder com cuidado a que, segundo as circunstâncias, 
está obrigado e de que é capaz: a) representa como possível a realização de um facto 
correspondente a um tipo de crime, mas actua sem se conformar com essa realização; 
b) não chega sequer a representar a possibilidade da realização do facto”. 
 

A tentativa da prática de um crime merece castigo.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à tentativa. 
- artigo 28.º CP: tentativa – “1. Há tentativa quando o agente pratica actos de 
execução de um crime que decidiu cometer, sem que, por facto independente da sua 
vontade, o crime se chegue a consumar” 
 

A prática de um crime em legítima defesa não merece castigo.  
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à da legítima defesa. 
- artigo 33.º CP – Legítima defesa – “2. Considera-se legítima defesa a actuação 
necessária ao afastamento de uma agressão ilícita, iminente ou início de execução 
mas ainda não terminada, a quaisquer interesses protegidos pela ordem jurídica e 
pertencentes ao agente ou a terceiro”. 
 

A prática de um crime em excesso de legítima defesa não merece 
castigo, dependendo das circunstâncias. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à do excesso de legítima defesa.  
- artigo 34.º CP – Excesso de legítima defesa – “A conduta do agente é ilícita se 
empregar meios que pela sua espécie e grau de utilização forem manifestamente 
excessivos para a acção defensiva, mas a pena pode ser especialmente atenuada. e2. 
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O excesso de meios devido a perturbação, medo ou susto compreensíveis, exclui a 
culpa do agente”. 

 

6. 1. 2. PENAS 

A pena que pode ser aplicada a quem pratica um crime depende do 
tipo de crime. 
 

Pretende-se saber quais as penas tradicionalmente aplicadas. 
- Na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em vigor está previsto: i) 
artigo 36: “1. Na República da Guiné-Bissau em caso algum haverá pena de morte. 2. 
Haverá pena de prisão perpétua para os crimes a definir por lei”.; ii) artigo 37: “2. 
Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes. 3. Em caso algum haverá trabalhos forçados, nem medidas de 
segurança privativas da liberdade de duração ilimitada ou indefinida”; iii) artigo 41: “2. 
Não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam 
expressamente cominadas em lei anterior”; iv) artigo 43: “1. Em caso algum é 
admissível a extradição ou a expulsão do país do cidadão nacional”. 
- alínea a) do artigo 39.º CP – “Penas principais: a prisão, a multa, a prestação de 
trabalho social e a admoestação”.  
- artigo 41º CP: “1. A pena de prisão tem a duração mínima de 10 dias e máxima de 25 
anos, sem prejuízo do que se vier a estabelecer sobre prisão perpétua”2. No caso da 
acumulação de infracções em que a soma material das penas concretamente 
aplicadas ultrapassar 50 anos de prisão, pode a pena única resultante do cúmulo 
jurídico ser fixada até ao máximo de 30 anos de prisão”. 
- artigo 44 CP: “1. A pena de prisão é fixada em tempo, no mínimo de 10 dias e 
máximo de três anos. 4. Sempre que as circunstâncias do caso o justifique, o tribunal 
poderá autorizar o pagamento em prestações até ao limite de dois anos subsequentes 
à condenação”. 
- artigo 47 CP: “1. O trabalho social consiste na prestação gratuita de trabalho em 
organismo público ou a outras entidades que o tribunal repute de interesse 
comunitário. 3. O trabalho a prestar poderá ser computado em horas, dias ou meses, 
ser prestado durante ou fora do horário normal de serviço, de forma contínua ou não, 
consistir em determinado resultado, de modo a que não seja afectada a sobrevivência 
do réu nem dos seus familiares 
- artigo 49 CP: “Se o delinquente for considerado culpado pela prática de crime a que, 
concretamente, corresponda pena de prisão não superior a 3 anos ou multa até ao 
mesmo limite, o tribunal poderá limitar-se a admoestá-lo desde que: a) o dano 
causado pela conduta criminosa tenha sido reparado; b) se trate de delinquente 
primário; c) a prevenção criminal e a recuperação do delinquente se bastem com a 
admoestação”. 
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- artigo 50 CP: “1.A admoestação consiste numa solene e adequada repreensão oral 
feita pelo tribunal ao réu, após trânsito em julgado da decisão de a aplicar. 2. A 
admoestação é executada em audiência pública e não se confunde com a alocução 
final”. 
 

As sanções criminais são pessoais e intransmissíveis. 
 

Pretende-se saber se a responsabilidade criminal é considerada pessoal e 
intransmissível  
- Direito do Estado: i) artigo 37.º da Constituição da República da Guiné-Bissau – “4. A 
responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível”; e ii) artigo 38.º CP – “4. As 
sanções criminais são pessoais”. 
 

A reincidência na prática de um crime é uma circunstância agravante 
no castigo a ser aplicado. 
 
Nota: Sim. Pode levar à expulsão da tabanca. 

 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias agravantes. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 66.º CP – circunstâncias agravantes – “1. A 
circunstância do agente de um crime ser reincidente ou manifestar tendência para a 
prática de factos criminosos opera a modificação da moldura penal prevista no mesmo 
tipo legal”; ii) artigo 67.º CP (reincidência) – “1.Todo o agente que, em consequência 
da prática de um crime doloso, tiver cumprido pena de prisão e, posteriormente, 
praticar, sob qualquer forma, um novo crime a que corresponda pena de prisão, será 
declarado reincidente se as circunstâncias do caso mostrarem que a condenação 
anterior não constituiu suficiente prevenção contra o crime. 2. Se entre as práticas dos 
crimes referidos no número anterior mediarem mais de quatro anos não se verifica a 
reincidência; para o prazo previsto não conta o tempo em que agente tiver cumprido 
pena privativa de liberdade”; e iii) artigo 68.º CP (especial tendência criminosa) – “1. 
Todo o agente que praticar um crime doloso a que devesse aplicar-se, concretamente, 
pena de prisão efectiva superior a um ano será declarado delinquente com especial 
tendência para o crime se, cumulativamente, se verificarem os seguintes 
pressupostos: a) ter praticado anteriormente três ou mais crimes dolosos a que tenha 
sido aplicada prisão; b) ter decorrido menos de quatro anos entre cada um dos crimes 
referidos e o seguinte; c) a avaliação conjunta dos factos e da personalidade do 
agente revelar acentuada tendência para o crime; d) esta tendência subsistir no 
momento do julgamento”. 
 

O castigo deve ser menos grave se o criminoso demonstrar que está 
arrependido. 
 
O castigo a ser aplicado pode ser especialmente atenuado se o 
criminoso estava a defender a sua honra ou da sua família ou tiver 
sido provocado injustamente pela vítima. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias atenuantes. 
- nos termos do nº 2 do artigo 71.º CP podem ser consideradas as seguintes 
circunstâncias: “a) ter o agente actuado sob a influência de ameaça grave ou sob o 
ascendente da pessoa de quem depende ou a quem deve obediência; b) ter sido a 
conduta do agente determinada por motivo honroso, por forte solicitação ou tentação 
da própria vítima ou por provocação injusta, ou ofensa imerecida; c) ter havido actos 
demonstrativos do arrependimento sincero do agente, nomeadamente a reparação, na 
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medida do possível, dos danos causados”. 
 

 

6. 2. CRIMES E PENAS EM ESPECIAL 

6. 2. 1. DOS CRIMES CONTRA A PAZ  

É crime praticar actos que possam pôr em causa a convivência 
pacífica entre os diversos povos da Guiné-Bissau. Pena: expulsão 
da tabanca.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de incitamento à 
guerra. 
- artigo 100.º CP: “quem, por qualquer meio, pública e repetidamente, incitar ao ódio 
contra uma raça, um povo ou uma nação, com intenção de (…) impedir a convivência 
pacífica entre as diversas raças, povos ou nações, é punido com pena de prisão de 
um a cinco anos”. 
 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a convivência 
pacífica entre as diversas raças que habitam na Guiné-Bissau. 
Pena: expulsão da tabanca.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de discriminação 
racial. 
- artigo 102.º CP: i) é punido com pena de um a oito anos quem “fundar ou constituir 
organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 
discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem”ou “participar na 
organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar 
assistência, incluindo o seu financiamento”; ii) é punido com pena de prisão de um a 
cinco anos quem “em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através 
de qualquer meio de comunicação social, com a intenção de incitar à descriminação 
racial ou de a encorajar, provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de 
pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica”. 
 

 

6. 2. 2. DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS  

É crime torturar uma pessoa para conseguir uma confissão ou o 
relato de actos relacionados com um crime que foi praticado. Pena: 
a pessoa é castigada, sendo admoestada pelos seus colaboradores 
se for autoridade da etnia mancanha. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime tortura. 
- artigo 103.º CP – actos contra a liberdade humana – é punido com pena de um a oito 
anos quem “torturar ou tratar de forma cruel, degradante ou desumana” alguém com o 
objectivo de “obter dela ou de outra pessoa confissão, depoimento, declaração ou 
informação”; “nº 3. Considera-se tortura, tratamento cruel, degradante ou desumano o 
acto que consista em infringir sofrimento físico ou psicológico agudo, cansaço físico ou 
psicológico grave ou no emprego de produtos químicos, drogas ou outros meios, 
naturais ou artificiais, com intenção de perturbar a capacidade de determinação ou a 
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livre manifestação de vontade da vítima”. 
- no nº 2 do artigo 37 CRGB está previsto que “ninguém pode ser submetido a tortura, 
nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”. 
 

É crime matar outra pessoa. Pena: a pessoa é entregue às 
autoridades do Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de homicídio. 
- artigo 107.º CP – homicídio – “quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena 
de prisão de oito a dezoito anos”. 
 

É crime matar outra pessoa, mesmo que seja uma criança recém-
nascida com defeitos físicos. Pena: a pessoa é entregue às 
autoridades do Estado. 
 
Nota: Quando a comunidade entende que o ser que nasce é um espírito, 
faz-se uma cerimónia para que este “espírito” volte à sua origem. Se o ser 
não voltar à sua origem (o que raras vezes acontece) a comunidade aceita-
o como um ser humano. 
 

Pretende-se saber se, no caso das chamadas “crianças irã” (personificações do 
“demónio”), a morte é considerada crime de infanticídio. 
- artigo 110.º CP “1. A mãe, o pai ou os avós que, durante o primeiro mês de vida do 
filho ou do neto, lhe tirarem a vida por este ter nascido com manifesta deficiência física 
ou doença (…) são punidos com pena de prisão de dois a oito anos, se tais 
circunstâncias revelarem uma diminuição acentuada da culpa”. 

É crime a mãe matar uma criança recém-nascida após o parto para 
esconder uma gravidez não desejada. Pena: a mãe é entregue às 
autoridades do Estado.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de infanticídio sob 
influência perturbadora do parto. 
- ver n.º 2 do artigo 110.º CP: “2. A mãe que tirar a vida do filho durante o parto, ou 
logo após este e ainda sob a sua influência perturbadora, é punida com pena de 
prisão de um a quatro anos, se o fizer como forma de encobrir a desonra ou vergonha 
social”. 
 

É crime provocar o aborto. Pena: não está prevista, dado que a 
pessoa é entregue às autoridades do Estado e sujeita-se à perda de 
prestígio.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de aborto. 
- artigo 112.º CP: “1. Quem provocar aborto em mulher grávida contra ou sem 
consentimento (…) é punido com pena de prisão de três a dez anos”. 

É crime abandonar uma criança recém-nascida num local onde esta 
fique sozinha e acabe por morrer. Pena: a pessoa é entregue às 
autoridades do Estado e sujeita-se à perda de prestígio.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abandono ou 
exposição. 
- artigo 113.º CP: “1. Quem, intencionalmente, colocar em perigo a vida de outra 
pessoa: a) expondo-a em lugar que a sujeite a uma situação de que ela só por si, não 
possa defender-se; ou b) Abandonando-a sem defesa, em razão da idade, deficiência 
física ou doença, sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou 
assistir; é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte a pena 
é elevada para quatro a doze anos”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido usada 
violência (ofensas corporais). Pena: a pessoa é reprimida ou 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais. 
- a matéria está reguladas nos artigos 114.º a 119.º CP: i) artigo 114 (ofensas 
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surrada.  
 

corporais simples) – “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, é punido com 
pena de prisão até três anos ou com pena de multa”; e ii) artigo 115 (ofensas corporais 
graves) – é punido com pena de prisão de dois a oito anos “quem ofender o corpo ou 
a saúde de outra pessoa com a intenção de: a) a privar de importante órgão ou 
membro; b) a desfigurar grave e permanentemente; c) lhe afectar a capacidade de 
trabalho, as capacidades intelectuais, ou a procriação; d) lhe provocar doença 
permanente ou anomalia psíquica incurável; e) lhe criar perigo para a vida”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido usada 
violência (ofensas corporais) nas relações entre marido e mulher. 
Pena: não está prevista, dado que o caso é remediado pelos 
familiares.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violência 
doméstica. 
- não há previsão expressa no Código Penal em vigor na Guiné-Bissau, aplicando-se 
os artigos relativos às ofensas à integridade física. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa ao usar substâncias 
venenosas ou perigosas. Pena: a pessoa é reprimida ou surrada. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais 
por meio de substâncias venenosas. 
- artigo 121.º CP – “1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outrem ministrando-lhe 
substâncias venenosas ou prejudiciais à saúde física ou psíquica, é punido com pena 
de prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte, a pena é elevada para dois a dez 
anos”. 
 

É crime prender uma pessoa, não tendo esta sido julgada culpada 
de um crime (sequestro). Pena: a pessoa é reprimida ou surrada.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro. 
- artigo 124.º CP  - “1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

É crime prender uma pessoa com o objectivo de pedir dinheiro ou 
alcançar algo que se quer (rapto). Pena: a pessoa é reprimida ou 
surrada.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de rapto. 
- artigo 125.º CP –  “1. Quem por qualquer meio, raptar outra pessoa para obter do 
próprio ou de terceiro um resgate, a prática ou a omissão de um facto ou a suportar 
uma actividade, é punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime fazer afirmações que possam pôr em causa o bom-nome e 
a honra de uma pessoa ou da sua família, nomeadamente de uma 
pessoa já falecida. Pena: a pessoa é advertida para parar e será 
surrada se persistir.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de difamação e 
injúrias  
- artigo 124.º CP – “1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, de viva voz, ou 
qualquer outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou emitir um 
juízo ofensivo da sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo a 
terceiros se não tiver sido produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um 
ano ou com pena de prisão”. 
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É crime fazer afirmações que possam pôr em causa o bom-nome e 
a honra de uma pessoa ou da sua família, nomeadamente de uma 
pessoa já falecida. Pena: a pessoa é advertida para parar e será 
surrada se persistir. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensa à memória 
de pessoa falecida. 
- artigo 131.º CP –“1. Quem, por qualquer forma, ofender gravemente a memória de 
pessoa falecida, é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa”. 
 

É crime forçar uma pessoa a ter relações sexuais com outra 
(violação). Pena: a pessoa é surrada e/ou afastada da tabanca. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violação. 
- artigo 133.º CP  - “1. Quem, através de violência, ameaça grave ou qualquer outra 
forma de coacção, mantiver cópula com mulher ou a constranger a ter com terceiro, é 
punido com pena de prisão de três a doze anos”. 

É crime ter relações sexuais com criança de idade inferior a 12 anos 
de idade. Pena: a pessoa leva uma surra antes de ser entregue às 
autoridades do Estado.   

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual. 
- artigo 124.º CP – “2. Se o agente, sem recurso a violência, ameaça grave ou 
coacção, tiver cópula ou acto sexual significativo com pessoa de sexo feminino ou 
este último com pessoa do sexo masculino, de 12 anos ou menos de idade, presume-
se, até ser fundadamente posto em causa, que se aproveitou da incapacidade de 
determinação sexual da vítima sendo o agente punido com pena de prisão de dois a 
dez anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com jovem entre os 12 e os 16 anos de 
idade. Pena: a pessoa leva uma surra antes de ser entregue às 
autoridades do Estado.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual.  
- artigo 124.º CP – abuso sexual - “1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 
12 e menos de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou 
independentemente da idade, se aproveitar do facto da vítima sofrer de anomalia 
psíquica ou se encontrar diminuída física ou psiquicamente, temporária ou 
permanentemente, é punido com pena de prisão de dois a oito anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com outra pessoa a troco de dinheiro 
ou de qualquer outra coisa material. Pena: expulsão da tabanca.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prostituição. 
- não há norma específica no Direito do Estado em vigor, podendo ser tida em 
consideração o crime de exploração da actividade sexual de terceiro previsto no artigo 
136, em conformidade com o qual “quem, com intenção lucrativa ou fazendo disso 
modo de vida, fomentar, facilitar ou de qualquer modo contribuir para que outra 
pessoa exerça a prostituição ou pratique actos sexuais de relevo, é punido com pena 
de prisão até três anos ou pena de multa”. 
 

É crime ganhar dinheiro a facilitar que uma pessoa tenha relações 
sexuais com outra pessoa a troco de dinheiro ou de qualquer outra 
coisa material (exploração da actividade sexual de terceiro). Pena: 
expulsão da tabanca.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de exploração de 
actividade sexual de terceiro. 
- artigo 136.º CP – “1. Quem, com intenção lucrativa ou fazendo disso modo de vida, 
fomentar, facilitar ou de qualquer modo contribuir para que outra pessoa exerça a 
prostituição ou pratique actos sexuais de relevo, é punido com pena de prisão até três 
anos ou pena de multa”. 
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6. 2. 3. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO   

É crime roubar uma coisa que pertence a outra pessoa (furto). Pena: 
devolução da coisa, pagamento de multa em géneros (animais e 
aguardente) a consumir por todos, incluindo a pessoa que roubou ou 
uma surra.    

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto. 
- artigo 145.º CP – “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para 
outrem, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com 
pena de multa”. 
 

É crime roubar, usando a violência, uma coisa que pertence a outra 
pessoa (roubo). Pena: devolução da coisa e surra.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de roubo. 
- artigo 145 CP - “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para 
outra pessoa, subtrair, ou constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por 
meio de violência contra uma pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou 
para a integridade física ou pondo-a na impossibilidade de resistir, é punido com pena 
de prisão de um a dez anos”. 
 

É crime roubar uma cabeça de gado bovino e não bovino. Pena: 

devolução da coisa, pagamento de multa em géneros (animais e 

aguardente) a consumir por todos, incluindo a pessoa que roubou ou 

surra em situações de reincidência.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP – “Se: c) A coisa móvel for cabeça de gado não bovino; (…) este é 
punido com pena de prisão até cinco anos”. 
Artigo 146-A CP - “1. Quem com ilegítima intenção de apropriação para si ou para 
outrem, subtrair cabeça de gado bovino, é punido com pena de prisão até cinco anos. 
2. Ao lesado assistirá sempre o direito a: a) restituição imediata do gado roubado; b) 
Indemnização de 5 cabeças de gado ou correspondente, por cada gado roubado”. 
 

É crime roubar um objecto de culto religioso ou um objecto utilizado 
no culto da memória dos mortos. Pena: não está expressamente 
prevista.  
 
Nota: Neste caso, é o próprio espírito que actua, podendo fazer a pessoa 
adoecer e, se não confessar, morrer. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP– “Se: d) A coisa móvel alheia estiver afecta ao culto religioso ou à 
veneração da memória dos mortos e se encontrar em lugar destinado ao culto ou em 
cemitério; (…) este é punido com pena de prisão até cinco anos”. 

É crime ficar com uma coisa que se sabe que pertence a outra 
pessoa (abuso de confiança). Pena: devolução da coisa e surra.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso de 
confiança. 
- artigo 147.º CP – “1. Quem, ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha 
sido entregue por título não translativo da propriedade, é punido com pena de prisão 
até três anos ou com pena de multa”. 
 

É crime estragar ou destruir uma coisa que pertence a outra pessoa. 
Pena: entrega de uma coisa equivalente à estragada ou destruída.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de dano. 
- artigo 153.º CP – dano – “1. Quem, total ou parcialmente, destruir, danificar, 
desfigurar ou tornar inutilizável coisa alheia, é punido com pena de prisão até três 
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anos ou com multa”. 
 

É crime fazer uma queimada que provoca um incêndio e a 
destruição da floresta ou de culturas agrícolas. Pena: a pessoa é 
entregue aos tribunais do Estado. 
 
Nota:Não é crime fazer uma queimada fora dos meses de Novembro e de 

Dezembro, desde que não cause danos a terceiros.  

 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de queimada fora da 
época . 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 156.º CP: “nº 1. Quem efectuar queimada 
prematura fora dos meses de Novembro e Dezembro, de que resulte a destruição da 
floresta, plantação ou culturas, é punido com prisão até dois anos ou com pena de 
multa” e ii) queimada intencional - artigo 157.º CP – “Quem, independentemente da 
época do ano, utilizar o fogo para a produção de carvão, na extracção de mel, para 
caçar, para abrir caminho ou para qualquer outro motivo fizer queimada provocando 
incêndio de que resulta a destruição de floresta, plantações ou culturas, é punido com 
prisão até cinco anos”. 
 

É crime enganar outra pessoa para ganhar dinheiro (burla). Pena: 
surra.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de burla. 
- artigo 164.º CP – “1. Quem, com intenção de obter para si ou para terceiro 
enriquecimento ilegítimo, por meio de erro ou engano sobre factos que 
astuciosamente provocou, determinar outrem à pratica de actos que lhe causem, ou 
causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial, é punido com pena de prisão até três 
anos ou com pena de multa”. 
 

É crime vender ou dar a outra pessoa uma coisa que se sabe ter 
sido roubada ao seu dono. Pena: surra, independentemente de ser 
obrigada a devolver a coisa.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de receptação. 
- artigo 167.º CP – “1. Quem, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, 
vantagem patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem mediante crime 
contra o património, a receber, a empenhar, a adquirir por qualquer título, a detiver, 
conservar, transmitir ou contribuir para a transmitir, ou de qualquer forma assegurar, 
para si ou para outra pessoa, a sua posse ou o valor ou produto directamente dela 
resultantes, é punido com pena de prisão de um a oito anos”. 
 

 

6. 2. 4. DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA NACIONAL  

É crime não pagar impostos ao Estado. Pena: intimação para alterar 
o comportamento. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de fraude fiscal. 
- artigo 174.º CP – “1. Quem, para não pagar ou permitir a terceiro que não pague, 
total ou parcialmente, qualquer imposto, taxa ou outra obrigação pecuniária (…) é 
punido com pena de prisão de um a cinco anos”. 
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6. 2. 5. DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE   

É crime perturbar a realização de uma cerimónia religiosa. Pena: 
surra.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de 
exercício religioso. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça perturbar ou impedir 
a realização de actos de culto religioso, é punido com prisão até seis meses ou com 
pena de multa”. 
 

É crime perturbar a realização de uma cerimónia fúnebre. Pena: 
chicotadas.  
 
Nota: Sim, pelos próprios familiares. 

 
 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de 
cerimónia fúnebre. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça grave, perturbar ou 
impedir a realização de cerimónia fúnebre, é punido com prisão até seis meses ou 
com pena de multa”, e “2. Na mesma pena incorre quem profanar lugar ou objectos 
destinados ao cerimonial fúnebre ou profanar o cadáver”. 
 

É crime vender alimentos estragados que possam fazer outros 
adoecer. Pena: a pessoa é impedida de fazer negócios na tabanca, 
independentemente de poder ser denunciada às autoridades do 
Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de atentado contra a 
saúde pública. 
- artigo 209.º CP – “1. Quem colocar à venda, administrar ou ceder por qualquer forma 
a outra pessoa produtos alimentares ou farmacêuticos deteriorados e susceptíveis de 
pôr em perigo a vida, é punido com prisão de um a dez anos”. 
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MANDINGAS 

 

6. CRIMES E PENAS 

6. 1. PRINCÍPIOS GERAIS 
 

6. 1. 1. CONDUTA DOS AGENTES DO CRIME  
 

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Responsabilidade criminal normalmentea partir dos 18 anos 
de idade. 
 

Pretende-se saber a partir de que idade os sujeitos são considerados criminalmente 
responsáveis. 
- artigo 10.º Código Penal  (CP) – responsabilidade criminal a partir dos 16 anos de idade - 
“As pessoas singulares apenas são susceptíveis de responsabilidade criminal a partir dos 16 
anos de idade”. 
 

Pena atenuada para os delinquentes menores de 16 anos.  
 

Pretende-se saber se há alguma semelhança com as regras do Direito do Estado em vigor 
que estipulam que a pena é atenuada para os delinquentes com mais de 16 anos e menos 
de 20 anos. 
- artigo 12.º CP: “Aos delinquentes com mais de 16 e menos de 20 anos será aplicável a 
pena abstracta correspondente ao tipo de ilícito violado especialmente atenuada”. 
 

Não é criminalmente responsável quem não for capaz de 
avaliar as consequências dos seus actos. 
 
 

Pretende-se saber se há alguma semelhança com as regras do Direito do Estado escritoem 
vigor que estipulam que não é responsável criminalmente quem seja “incapaz de avaliar a 
ilicitude da sua conduta ou de se determinar de acordo com essa avaliação”.  
- artigo 13.º CP: “É inimputável quem, no momento da prática do facto, em virtude de uma 
anomalia psíquica não intencional, é incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta ou de se 
determinar de acordo com essa avaliação”. 
 

É possível praticar um crime usando outra pessoa que actue 
de acordo com as suas ordens. 
 
 

Pretende-se saber se existe a noção de autoria moral e de instigação. 
- artigo 15.º CP – “é autor do crime quem executa o facto por intermédio de outrem ou 
dolosamente instiga um terceiro à prática do crime”. 

É tão grave o comportamento de quem pratica o crime como 
de quem o ajuda a praticar. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à noção de cumplicidade consagrada 
no artigo 17.º CP – cumplicidade, delimitada pela negativa em relação à autoria (artigo 15.º 
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 CP) e à co-autoria (artigo 16.º CP). 
- artigo 15 (autoria) – “É punível como autor quem executa o facto, por si mesmo, por 
intermédio de outrem ou, dolosamente, instiga um terceiro à prática de um crime”. 
- artigo 16 (co-autoria) – “1. Se vários autores, por acordo, tácito ou expresso, tomarem parte 
directa na execução ou actuarem conjuntamente em conjugação de esforços para a prática 
do mesmo facto, responderão como co-autores. 2. Salvo disposição legal em contrário, a co-
autoria é uma circunstância agravante de carácter geral”. 
- artigo 17 (cumplicidade) – “1. É punível como cúmplice quem dolosamente e fora dos casos 
previstos nos artigos anteriores, ajuda terceiro a praticar um crime. 2. É aplicável ao 
cúmplice a pena correspondente ao tipo de ilícito, especialmente atenuada”. 
 

É possível praticar um crime ao nada fazer para evitar que 
este possa acontecer. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à omissão consagrada no artigo 20.º 
CP – o tipo legal de crime também pode incluir (nº 1) “a omissão da acção adequada a evitá-
lo sempre que existir um dever jurídico que pessoalmente obrigue o omitente a impedir o 
resultado”. 
 

É grave o comportamento de quem sabe que quando está a 
fazer qualquer coisa está a praticar um crime. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prática de crime com dolo. 
- artigo22.º CP: dolo – “1. Age com dolo quem, representando um facto que preenche um 
tipo de ilícito, actua com intenção de o realizar”; “2. Age ainda com dolo quem representando 
a realização do facto que preenche um tipo de ilícito como consequência da sua conduta, o 
realiza”.  
- em contraponto ao dolo, o artigo 23º (espécies de negligência) prevê que “age com 
negligência quem, por não proceder com cuidado a que, segundo as circunstâncias, está 
obrigado e de que é capaz: a) representa como possível a realização de um facto 
correspondente a um tipo de crime, mas actua sem se conformar com essa realização; b) 
não chega sequer a representar a possibilidade da realização do facto”. 
 

A tentativa da prática de um crime não merece castigo. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à tentativa. 
- artigo 28.º CP: tentativa – “1. Há tentativa quando o agente pratica actos de execução de 
um crime que decidiu cometer, sem que, por facto independente da sua vontade, o crime se 
chegue a consumar”. 
 

A prática de um crime em legítima defesa não merece castigo, 
desde que a forca utilizada seja proporcional à sofrida. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à da legítima defesa. 
- artigo 33.º CP – Legítima defesa – “2. Considera-se legítima defesa a actuação necessária 
ao afastamento de uma agressão ilícita, iminente ou início de execução mas ainda não 
terminada, a quaisquer interesses protegidos pela ordem jurídica e pertencentes ao agente 
ou a terceiro”. 
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A prática de um crime em excesso de legítima defesa merece 
castigo. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à do excesso de legítima defesa.  
- artigo 34.º CP – Excesso de legítima defesa – “1. A conduta do agente é ilícita se empregar 
meios que pela sua espécie e grau de utilização forem manifestamente excessivos para a 
acção defensiva, mas a pena pode ser especialmente atenuada. e2. O excesso de meios 
devido a perturbação, medo ou susto compreensíveis, exclui a culpa do agente”. 
 

 

6.1.2. PENAS 

A pena que pode ser aplicada a quem pratica um crime 
depende dos factos cometidos.  
 

Pretende-se saber quais as penas tradicionalmente aplicadas. 
- Na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em vigor está previsto: i) artigo 36: 
“1. Na República da Guiné-Bissau em caso algum haverá pena de morte. 2. Haverá pena de 
prisão perpétua para os crimes a definir por lei”.; ii) artigo 37: “2. Ninguém pode ser 
submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 3. Em caso 
algum haverá trabalhos forçados, nem medidas de segurança privativas da liberdade de 
duração ilimitada ou indefinida”; iii) artigo 41: “2. Não podem ser aplicadas penas ou medidas 
de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior”; iv) artigo 43: “1. 
Em caso algum é admissível a extradição ou a expulsão do país do cidadão nacional”. 
- alínea a) do artigo 39.º CP – “Penas principais: a prisão, a multa, a prestação de trabalho 
social e a admoestação”.  
- artigo 41º CP: “1. A pena de prisão tem a duração mínima de 10 dias e máxima de 25 anos, 
sem prejuízo do que se vier a estabelecer sobre prisão perpétua”2. No caso da acumulação 
de infracções em que a soma material das penas concretamente aplicadas ultrapassar 50 
anos de prisão, pode a pena única resultante do cúmulo jurídico ser fixada até ao máximo de 
30 anos de prisão”. 
- artigo 44 CP: “1. A pena de prisão é fixada em tempo, no mínimo de 10 dias e máximo de 
três anos. 4. Sempre que as circunstâncias do caso o justifique, o tribunal poderá autorizar o 
pagamento em prestações até ao limite de dois anos subsequentes à condenação”. 
- artigo 47 CP: “1. O trabalho social consiste na prestação gratuita de trabalho em organismo 
público ou a outras entidades que o tribunal repute de interesse comunitário. 3. O trabalho a 
prestar poderá ser computado em horas, dias ou meses, ser prestado durante ou fora do 
horário normal de serviço, de forma contínua ou não, consistir em determinado resultado, de 
modo a que não seja afectada a sobrevivência do réu nem dos seus familiares. 
- artigo 49 CP: “Se o delinquente for considerado culpado pela prática de crime a que, 
concretamente, corresponda pena de prisão não superior a 3 anos ou multa até ao mesmo 
limite, o tribunal poderá limitar-se a admoestá-lo desde que: a) o dano causado pela conduta 
criminosa tenha sido reparado; b) se trate de delinquente primário; c) a prevenção criminal e 
a recuperação do delinquente se bastem com a admoestação”. 
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- artigo 50 CP: “1.A admoestação consiste numa solene e adequada repreensão oral feita 
pelo tribunal ao réu, após trânsito em julgado da decisão de a aplicar. 2. A admoestação é 
executada em audiência pública e não se confunde com a alocução final”. 
 

As sanções criminais são pessoais e intransmissíveis. 
 

Pretende-se saber se a responsabilidade criminal é considerada pessoal e intransmissível  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 37.º da Constituição da República da Guiné-Bissau – 
“4. A responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível”; e ii) artigo 38.º CP – “4. As 
sanções criminais são pessoais”. 
 

A reincidência na prática de um crime é uma circunstância 
agravante na pena a ser aplicada. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias agravantes. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 66.º CP (circunstâncias agravantes modificativas) - “1. 
A circunstância do agente de um crime ser reincidente ou manifestar tendência para a 
prática de factos criminosos opera a modificação da moldura penal prevista no mesmo tipo 
legal”;ii) artigo 67.º CP (reincidência) – “1.Todo o agente que, em consequência da prática de 
um crime doloso, tiver cumprido pena de prisão e, posteriormente, praticar, sob qualquer 
forma, um novo crime a que corresponda pena de prisão, será declarado reincidente se as 
circunstâncias do caso mostrarem que a condenação anterior não constituiu suficiente 
prevenção contra o crime. 2. Se entre as práticas dos crimes referidos no número anterior 
mediarem mais de quatro anos não se verifica a reincidência; para o prazo previsto não 
conta o tempo em que agente tiver cumprido pena privativa de liberdade”; e iii) artigo 68.º CP 
(especial tendência criminosa) – “1. Todo o agente que praticar um crime doloso a que 
devesse aplicar-se, concretamente, pena de prisão efectiva superior a um ano será 
declarado delinquente com especial tendência para o crime se, cumulativamente, se 
verificarem os seguintes pressupostos: a) ter praticado anteriormente três ou mais crimes 
dolosos a que tenha sido aplicada prisão; b) ter decorrido menos de quatro anos entre cada 
um dos crimes referidos e o seguinte; c) a avaliação conjunta dos factos e da personalidade 
do agente revelar acentuada tendência para o crime; d) esta tendência subsistir no momento 
do julgamento”. 
 

A pena deve ser menos grave se o criminoso demonstrar que 
está arrependido. 
 
A pena a ser aplicada pode ser especialmente atenuada se o 
criminoso estava a defender a sua honra ou da sua família ou 
tiver sido provocado injustamente pela vítima. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias atenuantes. 
- nos termos do nº 2 do artigo 71.º CP podem ser consideradas as seguintes circunstâncias: 
“a) ter o agente actuado sob a influência de ameaça grave ou sob o ascendente da pessoa 
de quem depende ou a quem deve obediência; b) ter sido a conduta do agente determinada 
por motivo honroso, por forte solicitação ou tentação da própria vítima ou por provocação 
injusta, ou ofensa imerecida; c) ter havido actos demonstrativos do arrependimento sincero 
do agente, nomeadamente a reparação, na medida do possível, dos danos causados”. 
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Para que possa ser aplicada uma pena ao criminoso a vítima 
tem de se queixar daquilo que lhe aconteceu ao chefe da 
tabanca logo após a prática do acto. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante a um prazo para o exercício do direito 
de queixa. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 85.º CP – prazo para o exercício do direito de queixa – 
“1.quando o procedimento criminal depender de queixa esta deve ser apresentada nos seis 
meses após o titular ter tomado conhecimento do facto, sob pena de extinção do direito de 
queixa”; e ii) artigo 87.º – prazos de prescrição – “1. O procedimento criminal extingue-se, 
por efeito de prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes 
prazos: a) vinte anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite 
máximo for superior a dez anos; b) quinze anos, quando se tratar de crimes puníveis com 
pena de prisão cujo limite máximo for superior a cinco anos, mas não exceda dez anos; c) 
sete anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for 
superior a um ano, mas que não exceda cinco anos; d) três nos, nos restantes casos”. 
 

A gravidade da pena aplicada a uma mulher é diferente, 
sendo menos severa do que é aplicada a um homem. 
 

Pretende-se saber se é encarada de forma diferente a prática de um crime por uma mulher 
ou por um homem. 
- não há norma correspondente no Direito do Estado em vigor, tendo em consideração que o 
artigo 25 CRGB determina que “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da vida política, económica, social e cultural”. 

 

6. 2. CRIMES E PENAS EM ESPECIAL  

6.2.1. DOS CRIMES CONTRA A PAZ 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre os diversos povos da Guiné-Bissau. 
Pena: admoestação (ser a pessoa “envergonhada 
publicamente”) e chibatadas em caso de reincidência.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de incitamento à guerra. 
- artigo 100.º CP: “quem, por qualquer meio, pública e repetidamente, incitar ao ódio contra 
uma raça, um povo ou uma nação, com intenção de (…) impedir a convivência pacífica entre 
as diversas raças, povos ou nações, é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. 
 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre as diversas raças que habitam na 
Guiné-Bissau. Pena: admoestação (ser a pessoa 
“envergonhada publicamente”) e chibatadas em caso de 
reincidência. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de discriminação racial. 
- artigo 102.º CP: i) é punido com pena de um a oito anos quem “fundar ou constituir 
organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 
discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem”ou “participar na 
organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, 
incluindo o seu financiamento”; ii) é punido com pena de prisão de um a cinco anos quem 
“em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de 
comunicação social, com a intenção de incitar à descriminação racial ou de a encorajar, 
provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor 
ou origem étnica”. 
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É crimeuma pessoa praticar actos que possam pôr em causa 
a independência da Guiné-Bissau. Pena: o caso é entregue às 
autoridades do Estado.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de serviço ou colaboração 
com forças armadas inimigas. 
- artigo 216.º CP– “1. O cidadão guineense que colaborar com país ou grupos estrangeiros 
ou com os seus representantes, ou que servir debaixo da bandeira do país estrangeiro 
durante a guerra ou acção armada contra a Guiné-Bissau, é punido com pena de prisão de 
cinco a vinte anos”. 

 

6.2.2. DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS  

É crime ser dono de outra pessoa (escravatura). Pena: 
aconselha-se a pessoa a evitar cometer actos do género.   
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de escravatura. 
- artigo 106.º CP: é punido com pena de cinco a quinze anos “quem, por qualquer meio, 
colocar outro ser humano na situação de escravo, se servir dele nessa condição ou, para 
manter a referida situação, o ceder ou receber doutra pessoa”. 
 

É crime matar outra pessoa. Pena: o caso é remetido às 
autoridades do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de homicídio. 
- artigo 107.º CP – homicídio – “quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de 
prisão de oito a dezoito anos”. 
 

É crime matar outra pessoa, mesmo que seja uma criança 
recém-nascida com defeitos físicos ou em conformidade com 
os usos e ritos aplicáveis. Pena: o caso é remetido às 
autoridades do Estado.  
 
Nota: Se a criança for considerada um espírito faz-se uma cerimónia 
para que ela “regresse à sua origem”, não sendo, nesse caso, 
considerado um ser humano. 

 

Pretende-se saber se, no caso das chamadas “crianças irã” (personificações do “demónio”), 
a morte é considerada crime de infanticídio. 
- artigo 110.º CP “1. A mãe, o pai ou os avós que, durante o primeiro mês de vida do filho ou 
do neto, lhe tirarem a vida por este ter nascido com manifesta deficiência física ou doença 
(…) são punidos com pena de prisão de dois a oito anos, se tais circunstâncias revelarem 
uma diminuição acentuada da culpa”. 

É crime a mãe matar uma criança recém-nascida após o parto 
para esconder uma gravidez não desejada. Pena: o caso é 
remetido às autoridades do Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de infanticídio sob influência 
perturbadora do parto. 
- n.º 2 do artigo 110.º CP: “2. A mãe que tirar a vida do filho durante o parto, ou logo após 
este e ainda sob a sua influência perturbadora, é punida com pena de prisão de um a quatro 
anos, se o fizer como forma de encobrir a desonra ou vergonha social”. 
 

É crime provocar o aborto. Pena: chibatadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de aborto. 
- artigo 112.º CP: “1. Quem provocar aborto em mulher grávida contra ou sem consentimento 
(…) é punido com pena de prisão de três a dez anos”. 
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É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais). Pena: aconselha-se a 
pessoa a evitar cometer actos do género e chibatadas em 
caso de reincidência, em número variável em função da 
gravidade do seu acto.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais. 
- a matéria está reguladas nos artigos 114.º a 119.º CP: i) artigo 114 (ofensas corporais 
simples) – “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão 
até três anos ou com pena de multa”; e ii) artigo 115 (ofensas corporais graves) – é punido 
com pena de prisão de dois a oito anos “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa 
com a intenção de: a) a privar de importante órgão ou membro; b) a desfigurar grave e 
permanentemente; c) lhe afectar a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou a 
procriação; d) lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica incurável; e) lhe criar 
perigo para a vida”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais) nas relações entre marido 
e mulher. Pena: não está prevista, dado que a pessoa é 
entregue às autoridades do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violência doméstica. 
- não há previsão expressa no Código Penal em vigor na Guiné-Bissau, aplicando-se os 
artigos relativos às ofensas à integridade física. 
 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa ao usar 
substâncias venenosas ou perigosas. Pena: não está prevista, 
dado que a pessoa é entregue às autoridades do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais por 
meio de substâncias venenosas. 
- artigo 121.º CP – “1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outrem ministrando-lhe 
substâncias venenosas ou prejudiciais à saúde física ou psíquica, é punido com pena de 
prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte, a pena é elevada para dois a dez anos”. 
 

É crime prender uma pessoa com o objectivo de pedir dinheiro 
ou alcançar algo que se quer (rapto). Pena: chibatadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de rapto. 
- artigo 125.º CP –  “1. Quem por qualquer meio, raptar outra pessoa para obter do próprio 
ou de terceiro um resgate, a prática ou a omissão de um facto ou a suportar uma actividade, 
é punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime fazer afirmações que possam pôr em causa o bom-
nome e a honra de uma pessoa ou da sua família, 
nomeadamente de pessoa já falecida. Pena: é aconselhada a 
abster-se de proferir tais afirmações, podendo receber 
chibatadas em caso de reincidência e, se persistir, será 
entregue às autoridades do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de difamação e injúrias  
- artigo 126.º CP – “nº 1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, de viva voz, ou 
qualquer outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou emitir um juízo 
ofensivo da sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo a terceiros se 
não tiver sido produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena 
de prisão”. 
Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensa à memória de 
pessoa falecida. 
- artigo 131.º CP –“nº 1. Quem, por qualquer forma, ofender gravemente a memória de 
pessoa falecida, é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa”. 
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É crime forçar uma pessoa a ter relações sexuais com outra 
(violação). Pena: chibatadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violação. 
- artigo 133.º CP  “1. Quem, através de violência, ameaça grave ou qualquer outra forma de 
coação, mantiver cópula com mulher ou a constranger a ter com terceiro, é punido com pena 
de prisão de três a doze anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com criança de idade inferior a 
12 anos de idade. Pena: cem chibatadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual. 
- artigo 124.º CP – “2. Se o agente, sem recurso a violência, ameaça grave ou coacção, tiver 
cópula ou acto sexual significativo com pessoa de sexo feminino ou este último com pessoa 
do sexo masculino, de 12 anos ou menos de idade, presume-se, até ser fundadamente posto 
em causa, que se aproveitou da incapacidade de determinação sexual da vítima sendo o 
agente punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com jovem entre os 12 e os 16 
anos de idade. Pena: cem chibatadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual.  
- artigo 124.º CP – abuso sexual - “1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e 
menos de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou independentemente da 
idade, se aproveitar do facto da vítima sofrer de anomalia psíquica ou se encontrar diminuída 
física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente, é punido com pena de prisão de 
dois a oito anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com outra pessoa a troco de 
dinheiro ou de qualquer outra coisa material. Pena: cem 
chibatadas ou é entregue às autoridades do Estado.   

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prostituição. 
- não há norma específica no Direito do Estado em vigor, podendo ser tido em consideração 
o crime de exploração de actividade sexual de terceiro previsto no artigo 136 CP, em 
conformidade com o qual “quem, com intenção lucrativa ou fazendo disso modo de vida, 
fomentar, facilitar ou de qualquer modo contribuir para que outra pessoa exerça a 
prostituição ou pratique actos sexuais de relevo, é punido com pena de prisão até três anos 
ou pena de multa”. 
 

É crime ganhar dinheiro a facilitar que uma pessoa tenha 
relações sexuais com outra pessoa a troco de dinheiro ou de 
qualquer outra coisa material (exploração da actividade sexual 
de terceiro). Pena: a pessoa é advertida para se abster 
desses actos, sob pena de cem chibatadas se persistir.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de exploração de actividade 
sexual de terceiro. 
- artigo 136.º CP – “1. Quem, com intenção lucrativa ou fazendo disso modo de vida, 
fomentar, facilitar ou de qualquer modo contribuir para que outra pessoa exerça a 
prostituição ou pratique actos sexuais de relevo, é punido com pena de prisão até três anos 
ou pena de multa”. 
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6.2.3. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO 

É crime roubar uma coisa que pertence a outra pessoa (furto). 
Pena: obrigação de devolução da coisa e pagamento de 
indemnização. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto. 
- artigo 145.º CP – “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outrem, 
subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de 
multa”. 
 

É crime roubar, usando a violência, uma coisa que pertence a 
outra pessoa (roubo). Pena: obrigação de devolução da coisa 
e pagamento de indemnização. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de roubo. 
- artigo 145 CP “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra 
pessoa, subtrair, ou constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de 
violência contra uma pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a 
integridade física ou pondo-a na impossibilidade de resistir, é punido com pena de prisão de 
um a dez anos”. 
 

É crime roubar uma cabeça de gado bovino e não bovino. 
Pena: obrigação de devolução da coisa e pagamento de 
indemnização. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP – “Se: c) A coisa móvel for cabeça de gado não bovino; (…) este é punido 
com pena de prisão até cinco anos”, 
- artigo 146.º-A CP – furto qualificado – “1. Quem com ilegítima intenção de apropriação para 
si ou para outrem, subtrair cabeça de gado bovino, é punido com pena de prisão até cinco 
anos. 2. Ao lesado assistirá sempre o direito a: a) restituição imediata do gado roubado; b) 
Indemnização de 5 cabeças de gado ou correspondente, por cada gado roubado”, 
 

É crime roubar um objecto de culto religioso ou um objecto 
utilizado no culto da memória dos mortos. Pena: cem 
chibatadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP– “Se: d) A coisa móvel alheia estiver afecta ao culto religioso ou à 
veneração da memória dos mortos e se encontrar em lugar destinado ao culto ou em 
cemitério; (…) este é punido com pena de prisão até cinco anos”, 
 

É crime estragar ou destruir uma coisa que pertence a outra 
pessoa. Pena: obrigação de devolução da coisa e pagamento 
de indemnização. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de dano. 
- artigo 153.º CP – dano – “1. Quem, total ou parcialmente, destruir, danificar, desfigurar ou 
tornar inutilizável coisa alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com multa”, 
 

É crime fazer uma queimada fora dos meses de Novembro e 
de Dezembro. Pena: o autor é aconselhado a não repetir 
actos do género, podendo receber chibatadas em caso de 
reincidência, em conformidade com a gravidade do caso.  
 
É crime fazer uma queimada que provoca um incêndio e a 
destruição da floresta ou de culturas agrícolas. Pena: o autor 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de queimada fora da época  
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 156.º CP: “1. Quem efectuar queimada prematura fora 
dos meses de Novembro e Dezembro, de que resulte a destruição da floresta, plantação ou 
culturas, é punido com prisão até dois anos ou com pena de multa” e ii) queimada intencional 
- artigo 157.º CP – “Quem, independentemente da época do ano, utilizar o fogo para a 
produção de carvão, na extracção de mel, para caçar, para abrir caminho ou para qualquer 
outro motivo fizer queimada provocando incêndio de que resulta a destruição de floresta, 
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é aconselhado a não repetir actos do género, podendo 
receber chibatadas em caso de reincidência, em 
conformidade com a gravidade do caso. 
 

plantações ou culturas, é punido com prisão até cinco anos”, 
 
 
 

É crime vender ou dar a outra pessoa uma coisa que se sabe 
ter sido roubada ao seu dono. Pena: o caso é remetido às 
autoridades do Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de receptação. 
- artigo 167.º CP – “1. Quem, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, vantagem 
patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem mediante crime contra o património, a 
receber, a empenhar, a adquirir por qualquer título, a detiver, conservar, transmitir ou 
contribuir para a transmitir, ou de qualquer forma assegurar, para si ou para outra pessoa, a 
sua posse ou o valor ou produto directamente dela resultantes, é punido com pena de prisão 
de um a oito anos”, 
 

 

6.2.4. DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA NACIONAL 

É crime usar balanças ou instrumentos de medida falsificados. 
Pena: o caso é remetido às autoridades do Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de falsificação de pesos e 
medidas. 
- artigo 180.º CP – pesos e medidas – “1. Quem, com intenção de prejudicar outra pessoa ou 
o Estado falsificar ou por qualquer outro meio alterar ou utilizar depois de praticados tais 
actos, pesos, medidas, balanças ou outros instrumentos de medida, é punido com prisão até 
três anos ou com pena de multa” 
 

É crime não declarar ao Estado a idade ou a situação familiar 
de uma pessoa. Pena: o caso é remetido às autoridades do 
Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de falsificação do estado 
civil - artigo 194 CP – “1. Quem fizer ou omitir declarações em que se baseie o registo de 
actos civis com intenção de alterar, privar ou encobrir o estado civil ou a posição jurídica 
familiar doutra pessoa, é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa”, 
 

 

6.2.5. DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE  

É crime perturbar a realização de uma cerimónia religiosa. 
Pena: chibatadas. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de exercício 
religioso. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça perturbar ou impedir a 
realização de actos de culto religioso, é punido com prisão até seis meses ou com pena de 
multa” 
 

É crime perturbar a realização de uma cerimónia fúnebre. Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de cerimónia 
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Pena: chibatadas.  
 

fúnebre. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça grave, perturbar ou 
impedir a realização de cerimónia fúnebre, é punido com prisão até seis meses ou com pena 
de multa”, e “2. Na mesma pena incorre quem profanar lugar ou objectos destinados ao 
cerimonial fúnebre ou profanar o cadáver”. 
 

É crime vender alimentos estragados que possam fazer outros 
adoecer. Pena: o caso é remetido às autoridades do Estado. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de atentado contra a saúde 
pública. 
- artigo 209.º CP – “1. Quem colocar à venda, administrar ou ceder por qualquer forma a 
outra pessoa produtos alimentares ou farmacêuticos deteriorados e susceptíveis de pôr em 
perigo a vida, é punido com prisão de um a dez anos. 2. Se sobrevier a morte por causa do 
consumo de tais produtos, a pena de prisão é agravada de um terço nos seus limites”. 
 

É crime dizer coisas que não são verdadeiras num tribunal do 
Estado ou a um funcionário do Estado. Pena: o caso é 
remetido às autoridades do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de falsidade por parte de 
interveniente em acto processual. 
- artigo 225.º CP – “1. Quem, num processo judicial perante tribunal ou funcionário como 
meio de prova, declarações, informações (…) prestar depoimento de parte, intervier como 
assistente, testemunha (…), tradutor ou interprete ou prestar declarações à identidade, 
antecedentes criminais, na qualidade de suspeito, prestando declarações ou informações 
falsas (…) é punido com prisão até quatro anos”. 
 

É crime impedir que seja aplicado um castigo que foi decidido 
pelo Tribunal do Estado. Pena: o caso é remetido às 
autoridades do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de obstrução à actividade 
jurisdicional. 
- artigo 229.º CP – “1. Quem, por qualquer meio, se opuser, dificultar ou impedir o 
cumprimento ou execução de alguma decisão judicial transitada em julgado, é punido com 
pena de prisão de um a cinco anos”. 
 

É crime impedir que um funcionário do Estado ou a polícia do 
Estado possa fazer o trabalho mesmo que seja contra os seus 
interesses. Pena: o caso é remetido às autoridades do 
Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de obstrução à autoridade 
pública. 
- artigo 238.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça grave contra funcionário 
ou agente de forças militares, militarizados ou policiais, se opuser à pratica de acto relativo 
ao exercício das suas funções ou constranger à prática de acto contrário aos seus deveres, 
é punido com pena de prisão de um a seis anos”. 
 

É crime desobedecer a um polícia do Estado ou a um tribunal 
do Estado mesmo que seja contra os seus interesses. Pena: o 
caso é remetido às autoridades do Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de desobediência. 
- artigo 239.º CP – “1. Quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de 
gerar responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
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punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa. 2. Nos casos em que a disposição 
legal qualificar o facto como desobediência qualificada, a pena é de três anos de prisão ou 
multa. 3. Desobediência a concretas proibições ou interdições cominadas em sentença 
criminal como pena acessória ou medidas de segurança não privativa da liberdade, é punível 
com a pena referida no nº 1”. 
 

É crime ajudar um preso a fugir da cadeia. Pena: o caso é 
remetido às autoridades do Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de tirada de presos. 
- artigo 240.º CP – “1. Quem, por meios ilegais, libertar ou, por qualquer meio, auxiliar a 
evasão de pessoa legalmente privada da liberdade, é punido com prisão de um a oito anos”. 
 

É crime pagar a um funcionário do Estado para que este 
resolva um assunto a favor de quem está a pagar. Pena: o 
caso é remetido às autoridades do Estado. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de corrupção activa. 
- artigo 248.º CP – “1. Quem por si, por interposta pessoa, com o seu conhecimento ou 
ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao funcionário não seja devida, é punido com 
pena de prisão de um mês a cinco anos”. 
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MANJACOS 
 

6. CRIMES E PENAS 

6.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

6.1.1. CONDUTA DOS AGENTES DO CRIME  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Responsabilidade criminal a partir dos 14 ou 15 anos de 
idade. 
 
 

Pretende-se saber a partir de que idade os sujeitos são considerados criminalmente 
responsáveis. 
- artigo 10.º Código Penal  (CP) – responsabilidade criminal a partir dos 16 anos de idade - 
“As pessoas singulares apenas são susceptíveis de responsabilidade criminal a partir dos 16 
anos de idade”. 
 

Não é criminalmente responsável quem não for capaz de 
avaliar a consequências dos seus actos. 
 

Pretende-se saber se há alguma semelhança com as regras do Direito do Estado escritoem 
vigor que estipulam que não é responsável criminalmente quem seja “incapaz de avaliar a 
ilicitude da sua conduta ou de se determinar de acordo com essa avaliação”  
- artigo 13.º CP: “É inimputável quem, no momento da prática do facto, em virtude de uma 
anomalia psíquica não intencional, é incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta ou de se 
determinar de acordo com essa avaliação”. 
 

É possível praticar um crime usando outra pessoa que actue 
de acordo com as suas ordens. 
 

Pretende-se saber se existe a noção de autoria moral e de instigação. 
- artigo 15.º CP – “é autor do crime quem executa o facto por intermédio de outrem ou 
dolosamente instiga um terceiro à prática do crime”. 
 

É tão grave o comportamento de quem pratica o crime como 
de quem o ajuda a praticar. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à noção de cumplicidade consagrada 
no artigo 17.º CP – cumplicidade, delimitada pela negativa em relação à autoria (artigo 15.º 
CP) e à co-autoria (artigo 16.º CP). 
- artigo 15 (autoria) – “É punível como autor quem executa o facto, por si mesmo, por 
intermédio de outrem ou, dolosamente, instiga um terceiro à prática de um crime” 
- artigo 16 (co-autoria) – “1. Se vários autores, por acordo, tácito ou expresso, tomarem parte 
directa na execução ou actuarem conjuntamente em conjugação de esforços para a prática 
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do mesmo facto, responderão como co-autores. 2. Salvo disposição legal em contrário, a co-
autoria é uma circunstância agravante de carácter geral”. 
- artigo 17 (cumplicidade) – “1. É punível como cúmplice quem dolosamente e fora dos casos 
previstos nos artigos anteriores, ajuda terceiro a praticar um crime. 2. É aplicável ao 
cúmplice a pena correspondente ao tipo de ilícito, especialmente atenuada”. 
 

É possível praticar um crime ao nada fazer para evitar que 
este possa acontecer. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à omissão consagrada no artigo 20.º 
CP – o tipo legal de crime também pode incluir (nº 1) “a omissão da acção adequada a evitá-
lo sempre que existir um dever jurídico que pessoalmente obrigue o omitente a impedir o 
resultado”. 
 

É grave o comportamento de quem sabe que quando está a 
fazer qualquer coisa está a praticar um crime.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prática de crime com dolo. 
- artigo22.º CP: dolo – “1. Age com dolo quem, representando um facto que preenche um 
tipo de ilícito, actua com intenção de o realizar. 2. Age ainda com dolo quem representando a 
realização do facto que preenche um tipo de ilícito como consequência da sua conduta, o 
realiza.  
- em contraponto ao dolo, o artigo 23º (espécies de negligência) prevê que “age com 
negligência quem, por não proceder com cuidado a que, segundo as circunstâncias, está 
obrigado e de que é capaz: a) representa como possível a realização de um facto 
correspondente a um tipo de crime, mas actua sem se conformar com essa realização; b) 
não chega sequer a representar a possibilidade da realização do facto”. 
 

A tentativa da prática de um crime merece castigo.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à tentativa. 
- artigo 28.º CP: tentativa – “1. Há tentativa quando o agente pratica actos de execução de 
um crime que decidiu cometer, sem que, por facto independente da sua vontade, o crime se 
chegue a consumar”. 
 

A prática de um crime em legítima defesa não merece castigo.
  
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à da legítima defesa. 
- artigo 33.º CP – Legítima defesa – “2. Considera-se legítima defesa a actuação necessária 
ao afastamento de uma agressão ilícita, iminente ou início de execução mas ainda não 
terminada, a quaisquer interesses protegidos pela ordem jurídica e pertencentes ao agente 
ou a terceiro”. 
 

A prática de um crime em excesso de legítima defesa não 
merece castigo. 
 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à do excesso de legítima defesa.  
- artigo 34.º CP – Excesso de legítima defesa – “1. A conduta do agente é ilícita se empregar 
meios que pela sua espécie e grau de utilização forem manifestamente excessivos para a 
acção defensiva, mas a pena pode ser especialmente atenuada. e2. O excesso de meios 
devido a perturbação, medo ou susto compreensíveis, exclui a culpa do agente”. 
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6.1.2. PENAS 

Penas que podem ser aplicadas a quem pratica um crime são: 
admoestação, advertência para a cessação do 
comportamento, multa, restituição da coisa roubada ou 
indemnização, tortura, condenação espiritual, exclusão da 
comunidade e a separação do casal quando o crime tenha 
lugar entre marido e mulher. 
 

Pretende-se saber quais as penas tradicionalmente aplicadas. 
- Na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em vigor está previsto: i) artigo 36: 
“1. Na República da Guiné-Bissau em caso algum haverá pena de morte. 2. Haverá pena de 
prisão perpétua para os crimes a definir por lei”.; ii) artigo 37: “2. Ninguém pode ser 
submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 3. Em caso 
algum haverá trabalhos forçados, nem medidas de segurança privativas da liberdade de 
duração ilimitada ou indefinida”; iii) artigo 41: “2. Não podem ser aplicadas penas ou medidas 
de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior”; iv) artigo 43: “1. 
Em caso algum é admissível a extradição ou a expulsão do país do cidadão nacional”. 
- alínea a) do artigo 39.º CP – “Penas principais: a prisão, a multa, a prestação de trabalho 
social e a admoestação”.  
- artigo 41º CP: “1. A pena de prisão tem a duração mínima de 10 dias e máxima de 25 anos, 
sem prejuízo do que se vier a estabelecer sobre prisão perpétua”2. No caso da acumulação 
de infracções em que a soma material das penas concretamente aplicadas ultrapassar 50 
anos de prisão, pode a pena única resultante do cúmulo jurídico ser fixada até ao máximo de 
30 anos de prisão”. 
- artigo 44 CP: “1. A pena de prisão é fixada em tempo, no mínimo de 10 dias e máximo de 
três anos. 4. Sempre que as circunstâncias do caso o justifique, o tribunal poderá autorizar o 
pagamento em prestações até ao limite de dois anos subsequentes à condenação”. 
- artigo 47 CP: “1. O trabalho social consiste na prestação gratuita de trabalho em organismo 
público ou a outras entidades que o tribunal repute de interesse comunitário. 3. O trabalho a 
prestar poderá ser computado em horas, dias ou meses, ser prestado durante ou fora do 
horário normal de serviço, de forma contínua ou não, consistir em determinado resultado, de 
modo a que não seja afectada a sobrevivência do réu nem dos seus familiares 
- artigo 49 CP: “Se o delinquente for considerado culpado pela prática de crime a que, 
concretamente, corresponda pena de prisão não superior a 3 anos ou multa até ao mesmo 
limite, o tribunal poderá limitar-se a admoestá-lo desde que: a) o dano causado pela conduta 
criminosa tenha sido reparado; b) se trate de delinquente primário; c) a prevenção criminal e 
a recuperação do delinquente se bastem com a admoestação”. 
- artigo 50 CP: “1.A admoestação consiste numa solene e adequada repreensão oral feita 
pelo tribunal ao réu, após trânsito em julgado da decisão de a aplicar. 2. A admoestação é 
executada em audiência pública e não se confunde com a alocução final”. 
 

As sanções criminais são pessoais e intransmissíveis. 
 

Pretende-se saber se a responsabilidade criminal é considerada pessoal e intransmissível  
- Direito do Estado: i) artigo 37.º da Constituição da República da Guiné-Bissau – “4. A 
responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível”; e ii) artigo 38.º CP – “4. As sanções 
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criminais são pessoais” 
 

A reincidência na prática de um crime é uma circunstância 
agravante no castigo a ser aplicado. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias agravantes. 
- Direito do Estado em vigor: i) artigo 66.º CP (circunstâncias agravantes modificativas) - “1. 
A circunstância do agente de um crime ser reincidente ou manifestar tendência para a 
prática de factos criminosos opera a modificação da moldura penal prevista no mesmo tipo 
legal”;ii) artigo 67.º CP (reincidência) – “1.Todo o agente que, em consequência da prática de 
um crime doloso, tiver cumprido pena de prisão e, posteriormente, praticar, sob qualquer 
forma, um novo crime a que corresponda pena de prisão, será declarado reincidente se as 
circunstâncias do caso mostrarem que a condenação anterior não constituiu suficiente 
prevenção contra o crime. 2. Se entre as práticas dos crimes referidos no número anterior 
mediarem mais de quatro anos não se verifica a reincidência; para o prazo previsto não 
conta o tempo em que agente tiver cumprido pena privativa de liberdade”; e iii) artigo 68.º CP 
(especial tendência criminosa) – “1. Todo o agente que praticar um crime doloso a que 
devesse aplicar-se, concretamente, pena de prisão efectiva superior a um ano será 
declarado delinquente com especial tendência para o crime se, cumulativamente, se 
verificarem os seguintes pressupostos: a) ter praticado anteriormente três ou mais crimes 
dolosos a que tenha sido aplicada prisão; b) ter decorrido menos de quatro anos entre cada 
um dos crimes referidos e o seguinte; c) a avaliação conjunta dos factos e da personalidade 
do agente revelar acentuada tendência para o crime; d) esta tendência subsistir no momento 
do julgamento”. 
 

O castigo deve ser menos grave se o criminoso demonstrar 
que está arrependido. 
 
O castigo a ser aplicado pode ser especialmente atenuado se 
o criminoso estava a defender a sua honra ou da sua família 
ou tiver sido provocado injustamente pela vítima. 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias atenuantes. 
- nos termos do nº 2 do artigo 71.º CP podem ser consideradas as seguintes circunstâncias: 
“a) ter o agente actuado sob a influência de ameaça grave ou sob o ascendente da pessoa 
de quem depende ou a quem deve obediência; b) ter sido a conduta do agente determinada 
por motivo honroso, por forte solicitação ou tentação da própria vítima ou por provocação 
injusta, ou ofensa imerecida; c) ter havido actos demonstrativos do arrependimento sincero 
do agente, nomeadamente a reparação, na medida do possível, dos danos causados”. 
 

Para que possa ser aplicado um castigo ao criminoso a vítima 
tem de se queixar daquilo que lhe aconteceu num prazo 
razoável. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante a um prazo para o exercício do direito 
de queixa. 
- Direito do Estado: i) artigo 85.º CP – prazo para o exercício do direito de queixa – 
“1.quando o procedimento criminal depender de queixa esta deve ser apresentada nos seis 
meses após o titular ter tomado conhecimento do facto, sob pena de extinção do direito de 
queixa”; e ii) artigo 87.º – prazos de prescrição – “1. O procedimento criminal extingue-se, 
por efeito de prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes 
prazos: a) vinte anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite 
máximo for superior a dez anos; b) quinze anos, quando se tratar de crimes puníveis com 
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pena de prisão cujo limite máximo for superior a cinco anos, mas não exceda dez anos; c) 
sete anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for 
superior a um ano, mas que não exceda cinco anos; d) três nos, nos restantes casos” .  
 

 

6. 2. CRIMES E PENAS EM ESPECIAL 

6.2.1. DOS CRIMES CONTRA A PAZ 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre as diversas raças que habitam na 
Guiné-Bissau. Pena: admoestação, multa, tortura e exclusão 
da comunidade, dependendo da gravidade do caso. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de discriminação racial. 
- artigo 102.º CP: é punido com pena de um a oito anos quem “desenvolver actividades de 
propaganda organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a 
encorajem”. 

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
independência da Guiné-Bissau. Pena: o caso é remetido às 
autoridades judiciais do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de discriminação racial. 
- artigo 102.º CP: i) é punido com pena de um a oito anos quem “fundar ou constituir 
organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 
discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem”ou “participar na 
organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, 
incluindo o seu financiamento”; ii) é punido com pena de prisão de um a cinco anos quem 
“em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de 
comunicação social, com a intenção de incitar à descriminação racial ou de a encorajar, 
provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor 
ou origem étnica”. 
 

 
 

6.2.2. DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS  

É crime torturar uma pessoa para conseguir uma confissão ou 
o relato de actos relacionados com um crime que foi 
praticado. Pena: chicotadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime tortura. 
- artigo 103.º CP – actos contra a liberdade humana – é punido com pena de um a oito anos 
quem “torturar ou tratar de forma cruel, degradante ou desumana” alguém com o objectivo 
de “obter dela ou de outra pessoa confissão, depoimento, declaração ou informação”; “3. 
Considera-se tortura, tratamento cruel, degradante ou desumano o acto que consista em 
infringir sofrimento físico ou psicológico agudo, cansaço físico ou psicológico grave ou no 
emprego de produtos químicos, drogas ou outros meios, naturais ou artificiais, com intenção 
de perturbar a capacidade de determinação ou a livre manifestação de vontade da vítima” 
- no nº 2 do artigo 37 CRGB está previsto que “ninguém pode ser submetido a tortura, nem a 
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tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”. 
 

É crime ser dono de outra pessoa (escravatura). Pena: 
chicotadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de escravatura. 
- artigo 106.º CP: é punido com pena de cinco a quinze anos “quem, por qualquer meio, 
colocar outro ser humano na situação de escravo, se servir dele nessa condição ou, para 
manter a referida situação, o ceder ou receber doutra pessoa”. 
 

É crime ser dono de outra pessoa (escravatura) quando a 
outra pessoa é uma mulher. Pena: chicotadas e separação.  
É crime ser dono de outra pessoa (escravatura) quando a 
outra pessoa é uma criança. Pena: chicotadas.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de escravatura, na 
perspectiva específica da mulher e da criança. 
- artigo 106.º CP: a punição será de cinco a vinte anos quando os forem praticados:“a) como 
forma de facilitar a exploração ou o uso sexual da vítima, pelo próprio agente ou por 
terceiro”; ou “b) sendo a vítima menor de dezasseis anos de idade”. 
 

É crime matar outra pessoa. Pena: não está prevista, dado 
que o caso é remetido para os tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de homicídio. 
- artigo 107.º CP – homicídio – “quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de 
prisão de oito a dezoito anos”. 
 

É crime matar outra pessoa quando esta é idosa e 
incapacitada, criança recém-nascida com defeitos físicos ou 
em conformidade com os usos e ritos aplicáveis. Pena: tortura 
física (chicotadas), independentemente da remissão para os 
tribunais do Estado.  
 
 
Nota:Quando a comunidade entende que o ser que nasce é um 
espírito, faz-se uma cerimónia para que este “espírito” volte à sua 
origem. Se o ser não voltar à sua origem, o que raras vezes 
acontece, a comunidade aceita-o como um ser humano. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de homicídio. 
- artigo 107.º CP – homicídio – “quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de 
prisão de oito a dezoito anos”. 
 
Pretende-se saber se, no caso das chamadas “crianças irã” (personificações do “demónio”), 
a morte é considerada crime de infanticídio. 
- artigo 110.º CP “nº 1. A mãe, o pai ou os avós que, durante o primeiro mês de vida do filho 
ou do neto, lhe tirarem a vida por este ter nascido com manifesta deficiência física ou doença 
(…) são punidos com pena de prisão de dois a oito anos, se tais circunstâncias revelarem 
uma diminuição acentuada da culpa”. 

É crime ajudar alguém a morrer. Pena: chicotadas, 
independentemente da remissão para os tribunais do Estado.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de auxílio ao suicídio. 
- artigo 109.º CP: “nº 1. Quem incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para 
esse fim, é punido com pena de prisão até três anos ou pena de multa, se o suicídio vier 
efectivamente a ser tentado ou a consumar-se”. 
 

É crime a mãe matar uma criança recém-nascida após o parto 
para esconder uma gravidez não desejada. Pena: tortura 
física (chicotadas), independentemente da remissão para os 
tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de infanticídio sob influência 
perturbadora do parto. 
- artigo 110.º CP: “2. A mãe que tirar a vida do filho durante o parto, ou logo após este e 
ainda sob a sua influência perturbadora, é punida com pena de prisão de um a quatro anos, 
se o fizer como forma de encobrir a desonra ou vergonha social”. 
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É crime provocar o aborto. Pena: chicotadas, 
independentemente da remissão para os tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de aborto. 
- artigo 112.º CP: “nº 1. Quem provocar aborto em mulher grávida contra ou sem 
consentimento (…) é punido com pena de prisão de três a dez anos”). 
 

É crime abandonar uma criança recém-nascida num local 
onde esta fique sozinha e acabe por morrer. Pena: 
chicotadas, independentemente da remissão para os tribunais 
do Estado. 
 
Nota:Quando a comunidade entende que o ser que nasce é um 
espírito, faz-se uma cerimónia para que este “espírito” volte à sua 
origem. Se o ser não voltar à sua origem, o que raras vezes 
acontece, a comunidade aceita-o como um ser humano. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abandono ou exposição  
- artigo 113.º CP: “nº 1. Quem, intencionalmente, colocar em perigo a vida de outra pessoa: 
a) expondo-a em lugar que a sujeite a uma situação de que ela só por si, não possa 
defender-se; ou b) Abandonando-a sem defesa, em razão da idade, deficiência física ou 
doença, sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou assistir; é punido 
com pena de prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte a pena é elevada para quatro a 
doze anos”. 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais), mesmo nas relações 
entre marido e mulher. Pena: chicotadas, independentemente 
da remissão para os tribunais do Estado.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais. 
- a matéria está reguladas nos artigos 114.º a 119.º CP: i) artigo 114 (ofensas corporais 
simples) – “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão 
até três anos ou com pena de multa”; e ii) artigo 115 (ofensas corporais graves) – é punido 
com pena de prisão de dois a oito anos “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa 
com a intenção de: a) a privar de importante órgão ou membro; b) a desfigurar grave e 
permanentemente; c) lhe afectar a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou a 
procriação; d) lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica incurável; e) lhe criar 
perigo para a vida”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa ao usar 
substâncias venenosas ou perigosas. Pena: chicotadas, 
independentemente da remissão para os tribunais do Estado.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais por 
meio de substâncias venenosas. 
- artigo 121.º CP – “1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outrem ministrando-lhe 
substâncias venenosas ou prejudiciais à saúde física ou psíquica, é punido com pena de 
prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte, a pena é elevada para dois a dez anos”. 
 

É crime prender uma pessoa, não tendo esta sido julgada 
culpada de um crime (sequestro). Pena: chicotadas, 
independentemente da remissão para os tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro. 
- artigo 124.º CP  - “1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

É crime prender uma pessoa, se tiver lugar nas relações entre 
marido e mulher. Pena: admoestação oral.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro caso a vítima 
seja mulher. 
- artigo 124.º CP  - “1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
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liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

É crime prender uma pessoa com o objectivo de pedir dinheiro 
ou alcançar algo que se quer (rapto). Pena: chicotadas, 
independentemente da remissão para os tribunais do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de rapto. 
- artigo 125.º CP –  “nº 1. Quem por qualquer meio, raptar outra pessoa para obter do próprio 
ou de terceiro um resgate, a prática ou a omissão de um facto ou a suportar uma actividade, 
é punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime forçar uma pessoa a ter relações sexuais com outra 
(violação). Pena: chicotadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violação. 
- artigo 133.º CP  “nº 1. Quem, através de violência, ameaça grave ou qualquer outra forma 
de coação, mantiver cópula com mulher ou a constranger a ter com terceiro, é punido com 
pena de prisão de três a doze anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com criança de idade inferior a 
12 anos de idade. Pena: açoites graves, independentemente 
da remissão para os tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual. 
- artigo 124.º CP – “2. Se o agente, sem recurso a violência, ameaça grave ou coacção, tiver 
cópula ou acto sexual significativo com pessoa de sexo feminino ou este último com pessoa 
do sexo masculino, de 12 anos ou menos de idade, presume-se, até ser fundadamente posto 
em causa, que se aproveitou da incapacidade de determinação sexual da vítima sendo o 
agente punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com jovem entre os 12 e os 16 
anos de idade. Pena: açoites graves, independentemente da 
remissão para os tribunais do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual.  
- artigo 124.º CP – abuso sexual – “ 1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e 
menos de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou independentemente da 
idade, se aproveitar do facto da vítima sofrer de anomalia psíquica ou se encontrar diminuída 
física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente, é punido com pena de prisão de 
dois a oito anos”. 
 

 

6.2.3. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO 

É crime entrar num edifício da tabanca em que a entrada ou a 
utilização está limitada a certas pessoas e a certas ocasiões. 
Pena: multa (vinho ou animais), variável em função da 
gravidade do caso.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de introdução em lugares 
vedados ao público. 
- artigo 139.º CP – “nº 1. Quem (…) entrar ou permanecer em qualquer lugar fechado ou 
vedado e não livremente acessível ao público é punido com pena de prisão até seis meses 
ou com pena de multa”. 
 

É crime roubar uma coisa que pertence a outra pessoa (furto). 
Pena: tortura física, independentemente da remissão do caso 
para as autoridades judiciais do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto. 
- artigo 145.º CP – “nº 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para 
outrem, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena 
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 de multa”. 

É crime roubar, usando a violência, uma coisa que pertence a 
outra pessoa (roubo). Pena: multa ou tortura física, 
independentemente da remissão do caso para as autoridades 
judiciais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de roubo. 
- artigo 145 CP “n.º 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra 
pessoa, subtrair, ou constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de 
violência contra uma pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a 
integridade física ou pondo-a na impossibilidade de resistir, é punido com pena de prisão de 
um a dez anos”. 
 

É crime roubar uma cabeça de gado bovino e não bovino. 
Pena: multa e tortura física, independentemente da remissão 
do caso para as autoridades judiciais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP – “Se: c) A coisa móvel for cabeça de gado não bovino; (…) este é punido 
com pena de prisão até cinco anos” 
Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º-A CP – furto qualificado – “1. Quem com ilegítima intenção de apropriação para 
si ou para outrem, subtrair cabeça de gado bovino, é punido com pena de prisão até cinco 
anos. 2. Ao lesado assistirá sempre o direito a: a) restituição imediata do gado roubado; b) 
Indemnização de 5 cabeças de gado ou correspondente, por cada gado roubado”. 
 

É crime roubar um objecto de culto religioso ou um objecto 
utilizado no culto da memória dos mortos. Pena: multa e 
tortura física, independentemente da remissão do caso para 
as autoridades judiciais do Estado.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP– “Se: d) A coisa móvel alheia estiver afecta ao culto religioso ou à 
veneração da memória dos mortos e se encontrar em lugar destinado ao culto ou em 
cemitério; (…) este é punido com pena de prisão até cinco anos”. 
 

É crime do acto de ficar com uma coisa que se sabe pertencer 
a outra pessoa (abuso de confiança). 
 
Nota:É considerado como acto criminoso, por se consubstanciar em 

furto ou em subtracção da coisa alheia. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso de confiança. 
- artigo 147.º CP – “1. Quem, ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido 
entregue por título não translativo da propriedade, é punido com pena de prisão até três anos 
ou com pena de multa”. 

É crime utilizar uma bicicleta ou uma motorizada, uma canoa 
(ou barco) ou um automóvel sem a autorização da pessoa a 
quem pertence. Pena: multa, independentemente da remessa 
do caso às autoridades judiciais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto de uso. 
- artigo 150.º CP – “1. Quem utilizar automóvel ou outro veículo motorizado, aeronave, barco 
ou bicicleta, sem autorização de quem de direito, é punido com pena de prisão até dois anos 
ou com pena de multa”. 

É crime estragar ou destruir uma coisa que pertence a outra 
pessoa. Pena: multa, independentemente da remessa do caso 
às autoridades judiciais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de dano. 
- artigo 153.º CP – dano – “nº 1. Quem, total ou parcialmente, destruir, danificar, desfigurar 
ou tornar inutilizável coisa alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com multa”. 
 

É crime fazer uma queimada fora dos meses de Novembro e 
de Dezembro. Pena: multa e tortura física.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de queimada fora da época  
- Direito do Estado: i) artigo 156.º CP: “1. Quem efectuar queimada prematura fora dos 
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É crime fazer uma queimada que provoca um incêndio e a 
destruição da floresta ou de culturas agrícolas. Pena: multa e 
tortura física. 
 

meses de Novembro e Dezembro, de que resulte a destruição da floresta, plantação ou 
culturas, é punido com prisão até dois anos ou com pena de multa” e ii) queimada intencional 
- artigo 157.º CP – “Quem, independentemente da época do ano, utilizar o fogo para a 
produção de carvão, na extracção de mel, para caçar, para abrir caminho ou para qualquer 
outro motivo fizer queimada provocando incêndio de que resulta a destruição de floresta, 
plantações ou culturas, é punido com prisão até cinco anos”. 
 

É crime mudar ou destruir as marcas usadas para fazer a 
divisão das terras que pertencem a outra pessoa. Pena: multa 
e tortura física e obrigação do infractor em reconstituir a 
marca destruída.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de alteração de marcos. 
- artigo 161.º CP – “1. Quem, com intenção de apropriação, total ou parcial, de coisa imóvel 
alheia, para si ou para outra pessoa, arrancar ou alterar marco ou outro sinal destinado a 
estabelecer limites de propriedades, é punido com pena de prisão até seis meses ou com 
pena de multa”. 
 

É crime enganar outra pessoa para ganhar dinheiro (burla). 
Pena: tortura física, independentemente do caso ser remetido 
aos tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de burla. 
- artigo 164.º CP – “1. Quem, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento 
ilegítimo, por meio de erro ou engano sobre factos que astuciosamente provocou, determinar 
outrem à pratica de actos que lhe causem, ou causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial, é 
punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa” 
 

É crime vender ou dar a outra pessoa uma coisa que se sabe 
ter sido roubada ao seu dono. Pena: multa e tortura física, 
independentemente do caso ser remetido aos tribunais do 
Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de receptação. 
- artigo 167.º CP – “1. Quem, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, vantagem 
patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem mediante crime contra o património, a 
receber, a empenhar, a adquirir por qualquer título, a detiver, conservar, transmitir ou 
contribuir para a transmitir, ou de qualquer forma assegurar, para si ou para outra pessoa, a 
sua posse ou o valor ou produto directamente dela resultantes, é punido com pena de prisão 
de um a oito anos”. 
 

 

6.2.4. DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA NACIONAL 

É crime utilizar notas ou moedas que se sabe serem falsas. 
Pena: tortura física, independentemente do caso ser remetido 
para as entidades judiciais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de passagem de moeda 
falsa.  
- artigo 177.º CP – “1. Quem (…) adquirir para pôr em circulação ou puser efectivamente em 
circulação, vender ou por qualquer meio difundir moeda contrafeita ou depreciada como se 
de verdadeira se tratasse, é punido com pena de prisão de um a seis anos” 
Deve ser tida em consideração a legislação especial que consta da Lei nº 7/97, de 2 de 
Dezembro, dedicada à Repressão da contrafacção e falsificação da moeda. Em 
conformidade com o nº 1 do artigo 1º “quem contrafizer, falsificar ou alterar signos 
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monetários, com curso legal no território nacional ou no estrangeiro, será condenado a pena 
de prisão ou de trabalho sociais à perpetuidade e a multa, no máximo igual ao décuplo do 
valor dos signos monetário objecto do crime, e no mínimo de 20 000 000 FCFA”. 
 

É crime usar balanças ou instrumentos de medida falsificados. 
Pena: admoestação ou multa ou tortura física, 
independentemente do caso ser remetido para os tribunais do 
Estado.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de falsificação de pesos e 
medidas. 
- artigo 180.º CP – pesos e medidas – “1. Quem, com intenção de prejudicar outra pessoa ou 
o Estado falsificar ou por qualquer outro meio alterar ou utilizar depois de praticados tais 
actos, pesos, medidas, balanças ou outros instrumentos de medida, é punido com prisão até 
três anos ou com pena de multa”. 
 

 

6.2.5. DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE E A ADMINSTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

É crime vender alimentos estragados que possam fazer outros 
adoecer. Pena: tortura física, independentemente do caso ser 
remetido para as autoridades judiciais do Estado.  
 
 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de atentado contra a saúde 
pública. 
- artigo 209.º CP – “1. Quem colocar à venda, administrar ou ceder por qualquer forma a 
outra pessoa produtos alimentares ou farmacêuticos deteriorados e susceptíveis de pôr em 
perigo a vida, é punido com prisão de um a dez anos. 2. Se sobrevier a morte por causa do 
consumo de tais produtos, a pena de prisão é agravada de um terço nos seus limites”. 
 

É crime dizer coisas que não são verdadeiras num tribunal do 
Estado ou a um funcionário do Estado. Pena: multa ou tortura 
física, independentemente do caso ser remetido aos tribunais 
do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de falsidade por parte de 
interveniente em acto processual. 
- artigo 225.º CP – “1. Quem, num processo judicial perante tribunal ou funcionário como 
meio de prova, declarações, informações (…) prestar depoimento de parte, intervier como 
assistente, testemunha (…), tradutor ou interprete ou prestar declarações à identidade, 
antecedentes criminais, na qualidade de suspeito, prestando declarações ou informações 
falsas (…) é punido com prisão até quatro anos”. 
 

É crime impedir que seja aplicado um castigo que foi decidido 
pelo Tribunal do Estado. Pena: o caso é remetido aos 
tribunais do Estado. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de obstrução à actividade 
jurisdicional. 
- artigo 229.º CP –“1. Quem, por qualquer meio, se opuser, dificultar ou impedir o 
cumprimento ou execução de alguma decisão judicial transitada em julgado, é punido com 
pena de prisão de um a cinco anos”. 
 

É crime impedir que um funcionário do Estado ou a polícia do 
Estado possa fazer o trabalho mesmo que seja contra os seus 
interesses. Pena: multa e tortura física, independentemente 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de obstrução à autoridade 
pública. 
- artigo 238.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça grave contra funcionário 
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do caso ser remetido às autoridades judiciais do Estado.  
 

ou agente de forças militares, militarizados ou policiais, se opuser à pratica de acto relativo 
ao exercício das suas funções ou constranger à prática de acto contrário aos seus deveres, 
é punido com pena de prisão de um a seis anos”. 
 

É crime desobedecer a um polícia do Estado ou a um tribunal 
do Estado mesmo que seja contra os seus interesses. Pena: 
multa ou tortura física, independentemente da remissão aos 
tribunais do Estado.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de desobediência. 
- artigo 239.º CP – “1. Quem, depois de advertido de que a sua conduta é susceptível de 
gerar responsabilidade criminal, faltar ou persistir na falta à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados e provenientes de entidade competente, é 
punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa. 2. Nos casos em que a disposição 
legal qualificar o facto como desobediência qualificada, a pena é de três anos de prisão ou 
multa. 3. Desobediência a concretas proibições ou interdições cominadas em sentença 
criminal como pena acessória ou medidas de segurança não privativa da liberdade, é punível 
com a pena referida no nº 1”. 
 

É crime ajudar um preso a fugir da cadeia. Pena: multa ou 
tortura física e a pessoa terá de cumprir a pena de prisão em 
substituição do fugitivo.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de tirada de presos. 
- artigo 240.º CP – “1. Quem, por meios ilegais, libertar ou, por qualquer meio, auxiliar a 
evasão de pessoa legalmente privada da liberdade, é punido com prisão de um a oito anos”. 
 

É crime pagar a um funcionário do Estado para que este 
resolva um assunto a favor de quem está a pagar. Pena: 
multa ou tortura física, independentemente do caso ser 
remetido para os tribunais do Estado. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de corrupção activa. 
- artigo 248.º CP – “1. Quem por si, por interposta pessoa, com o seu conhecimento ou 
ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao funcionário não seja devida, é punido com 
pena de prisão de um mês a cinco anos”. 
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PAPEIS 
 

6. CRIMES E PENAS 

6.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

6.1.1. CONDUTA DOS AGENTES DO CRIME  

USO OU COSTUME 
(NORMA CONSUETUDINÁRIA) 

NORMA/ 
SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIVALENTE NO DIREITO ESTADUAL 

Responsabilidade criminal a partir dos 16 anos de idade. 
 
Nota: Os menores desta idade não são passíveis de 

responsabilidade penal. 

Pretende-se saber a partir de que idade os sujeitos são considerados criminalmente 
responsáveis. 
- artigo 10.º Código Penal  (CP) – responsabilidade criminal a partir dos 16 anos de idade - 
“As pessoas singulares apenas são susceptíveis de responsabilidade criminal a partir dos 16 
anos de idade”. 
 

Não é criminalmente responsável quem não for capaz de 
avaliar a consequências dos seus actos. 
 

Pretende-se saber se há alguma semelhança com as regras do Direito do Estado escritoem 
vigor que estipulam que não é responsável criminalmente quem seja “incapaz de avaliar a 
ilicitude da sua conduta ou de se determinar de acordo com essa avaliação”. 
- artigo 13.º CP: “É inimputável quem, no momento da prática do facto, em virtude de uma 
anomalia psíquica não intencional, é incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta ou de se 
determinar de acordo com essa avaliação”. 
 

É possível praticar um crime usando outra pessoa que actue 
de acordo com as suas ordens. 
 

Pretende-se saber se existe a noção de autoria moral e de instigação. 
- artigo 15.º CP – “é autor do crime quem executa o facto por intermédio de outrem ou 
dolosamente instiga um terceiro à prática do crime”. 
 

É tão grave o comportamento de quem pratica o crime como 
de quem o ajuda a praticar. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à noção de cumplicidade consagrada 
no artigo 17.º CP – cumplicidade, delimitada pela negativa em relação à autoria (artigo 15.º 
CP) e à co-autoria (artigo 16.º CP). 
- artigo 15 (autoria) – “É punível como autor quem executa o facto, por si mesmo, por 
intermédio de outrem ou, dolosamente, instiga um terceiro à prática de um crime”. 
- artigo 16 (co-autoria) – “1. Se vários autores, por acordo, tácito ou expresso, tomarem parte 
directa na execução ou actuarem conjuntamente em conjugação de esforços para a prática 
do mesmo facto, responderão como co-autores. 2. Salvo disposição legal em contrário, a co-
autoria é uma circunstância agravante de carácter geral”. 
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- artigo 17 (cumplicidade) – “1. É punível como cúmplice quem dolosamente e fora dos casos 
previstos nos artigos anteriores, ajuda terceiro a praticar um crime. 2. É aplicável ao 
cúmplice a pena correspondente ao tipo de ilícito, especialmente atenuada”. 
 

É possível praticar um crime ao nada fazer para evitar que 
este possa acontecer. 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à omissão consagrada no artigo 20.º 
CP – o tipo legal de crime também pode incluir (nº 1) “a omissão da acção adequada a evitá-
lo sempre que existir um dever jurídico que pessoalmente obrigue o omitente a impedir o 
resultado”. 
 

É grave o comportamento de quem sabe que quando está a 
fazer qualquer coisa está a praticar um crime.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prática de crime com dolo. 
- artigo 22.º CP: dolo – “1. Age com dolo quem, representando um facto que preenche um 
tipo de ilícito, actua com intenção de o realizar. 2. Age ainda com dolo quem representando a 
realização do facto que preenche um tipo de ilícito como consequência da sua conduta, o 
realiza.  
- em contraponto ao dolo, o artigo 23º (espécies de negligência) prevê que “age com 
negligência quem, por não proceder com cuidado a que, segundo as circunstâncias, está 
obrigado e de que é capaz: a) representa como possível a realização de um facto 
correspondente a um tipo de crime, mas actua sem se conformar com essa realização; b) 
não chega sequer a representar a possibilidade da realização do facto”. 
 

A tentativa da prática de um crime merece castigo.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à tentativa. 
- artigo 28.º CP: tentativa – “1. Há tentativa quando o agente pratica actos de execução de 
um crime que decidiu cometer, sem que, por facto independente da sua vontade, o crime se 
chegue a consumar”. 
 

A prática de um crime em legítima defesa não merece castigo.
  
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à da legítima defesa. 
- artigo 33.º CP – Legítima defesa – “2. Considera-se legítima defesa a actuação necessária 
ao afastamento de uma agressão ilícita, iminente ou início de execução mas ainda não 
terminada, a quaisquer interesses protegidos pela ordem jurídica e pertencentes ao agente 
ou a terceiro”. 
 

A prática de um crime em excesso de legítima defesa não 
merece castigo. 
 
 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante à do excesso de legítima defesa.  
- artigo 34.º CP – Excesso de legítima defesa – “1. A conduta do agente é ilícita se empregar 
meios que pela sua espécie e grau de utilização forem manifestamente excessivos para a 
acção defensiva, mas a pena pode ser especialmente atenuada. e 2. O excesso de meios 
devido a perturbação, medo ou susto compreensíveis, exclui a culpa do agente”. 
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6.1.2. PENAS 

Penas que podem ser aplicadas a quem pratica um crime são: 
chicotadas ou multa, e em casos específicos a obrigação de 
casar com a jovem violada, a separação do casal, a 
impossibilidade do homem se voltar a casar, a repreensão 
oral, o tratamento discriminatório na tabanca ou repúdio pela 
sociedade e a expulsão da tabanca.  
 
Nota: A pena de expulsão da tabanca só se aplica às pessoas de 
outra etnia ou a estrangeiros. 

Pretende-se saber quais as penas tradicionalmente aplicadas. 
- Na Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) em vigor está previsto: i) artigo 36: 
“1. Na República da Guiné-Bissau em caso algum haverá pena de morte. 2. Haverá pena de 
prisão perpétua para os crimes a definir por lei”.; ii) artigo 37: “2. Ninguém pode ser 
submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 3. Em caso 
algum haverá trabalhos forçados, nem medidas de segurança privativas da liberdade de 
duração ilimitada ou indefinida”; iii) artigo 41: “2. Não podem ser aplicadas penas ou medidas 
de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior”; iv) artigo 43: “1. 
Em caso algum é admissível a extradição ou a expulsão do país do cidadão nacional”. 
- alínea a) do artigo 39.º CP – “Penas principais: a prisão, a multa, a prestação de trabalho 
social e a admoestação”.  
- artigo 41º CP: “1. A pena de prisão tem a duração mínima de 10 dias e máxima de 25 anos, 
sem prejuízo do que se vier a estabelecer sobre prisão perpétua”2. No caso da acumulação 
de infracções em que a soma material das penas concretamente aplicadas ultrapassar 50 
anos de prisão, pode a pena única resultante do cúmulo jurídico ser fixada até ao máximo de 
30 anos de prisão”. 
- artigo 44 CP: “1. A pena de prisão é fixada em tempo, no mínimo de 10 dias e máximo de 
três anos. 4. Sempre que as circunstâncias do caso o justifique, o tribunal poderá autorizar o 
pagamento em prestações até ao limite de dois anos subsequentes à condenação”. 
- artigo 47 CP: “1. O trabalho social consiste na prestação gratuita de trabalho em organismo 
público ou a outras entidades que o tribunal repute de interesse comunitário. 3. O trabalho a 
prestar poderá ser computado em horas, dias ou meses, ser prestado durante ou fora do 
horário normal de serviço, de forma contínua ou não, consistir em determinado resultado, de 
modo a que não seja afectada a sobrevivência do réu nem dos seus familiares 
- artigo 49 CP: “Se o delinquente for considerado culpado pela prática de crime a que, 
concretamente, corresponda pena de prisão não superior a 3 anos ou multa até ao mesmo 
limite, o tribunal poderá limitar-se a admoestá-lo desde que: a) o dano causado pela conduta 
criminosa tenha sido reparado; b) se trate de delinquente primário; c) a prevenção criminal e 
a recuperação do delinquente se bastem com a admoestação”. 
 

As sanções criminais são pessoais e intransmissíveis. 
 

Pretende-se saber se a responsabilidade criminal é considerada pessoal e intransmissível  
- Direito do Estado: i) artigo 37.º da Constituição da República da Guiné-Bissau – “4. A 
responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível”; e ii) artigo 38.º CP – “4. As sanções 
criminais são pessoais”. 
 

A reincidência na prática de um crime não é uma Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias agravantes. 
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circunstância agravante no castigo a ser aplicado. 
 

- Direito do Estado em vigor: i) artigo 66.º CP (circunstâncias agravantes modificativas) - “1. 
A circunstância do agente de um crime ser reincidente ou manifestar tendência para a 
prática de factos criminosos opera a modificação da moldura penal prevista no mesmo tipo 
legal”;ii) artigo 67.º CP (reincidência) – “1.Todo o agente que, em consequência da prática de 
um crime doloso, tiver cumprido pena de prisão e, posteriormente, praticar, sob qualquer 
forma, um novo crime a que corresponda pena de prisão, será declarado reincidente se as 
circunstâncias do caso mostrarem que a condenação anterior não constituiu suficiente 
prevenção contra o crime. 2. Se entre as práticas dos crimes referidos no número anterior 
mediarem mais de quatro anos não se verifica a reincidência; para o prazo previsto não 
conta o tempo em que agente tiver cumprido pena privativa de liberdade”; e iii) artigo 68.º CP 
(especial tendência criminosa) – “1. Todo o agente que praticar um crime doloso a que 
devesse aplicar-se, concretamente, pena de prisão efectiva superior a um ano será 
declarado delinquente com especial tendência para o crime se, cumulativamente, se 
verificarem os seguintes pressupostos: a) ter praticado anteriormente três ou mais crimes 
dolosos a que tenha sido aplicada prisão; b) ter decorrido menos de quatro anos entre cada 
um dos crimes referidos e o seguinte; c) a avaliação conjunta dos factos e da personalidade 
do agente revelar acentuada tendência para o crime; d) esta tendência subsistir no momento 
do julgamento”. 
 

O castigo deve ser menos grave se o criminoso demonstrar 
que está arrependido. 
 
O castigo a ser aplicado pode ser especialmente atenuado se 
o criminoso estava a defender a sua honra ou da sua família 
ou tiver sido provocado injustamente pela vítima. 

Pretende-se saber se existe uma figura semelhante às circunstâncias atenuantes. 
- nos termos do nº 2 do artigo 71.º CP podem ser consideradas as seguintes circunstâncias: 
“a) ter o agente actuado sob a influência de ameaça grave ou sob o ascendente da pessoa 
de quem depende ou a quem deve obediência; b) ter sido a conduta do agente determinada 
por motivo honroso, por forte solicitação ou tentação da própria vítima ou por provocação 
injusta, ou ofensa imerecida; c) ter havido actos demonstrativos do arrependimento sincero 
do agente, nomeadamente a reparação, na medida do possível, dos danos causados”. 
 

 

6.2. CRIMES E PENAS EM ESPECIAL 

6.2.1. DOS CRIMES CONTRA A PAZ  

É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre os diversos povos da Guiné-Bissau. 
Pena: chicotadas.  
 
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de incitamento à guerra. 
- artigo 100.º CP: “quem, por qualquer meio, pública e repetidamente, incitar ao ódio contra 
uma raça, um povo ou uma nação, com intenção de (…) impedir a convivência pacífica entre 
as diversas raças, povos ou nações, é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. 
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É crime praticar actos que possam pôr em causa a 
convivência pacífica entre as diversas raças que habitam na 
Guiné-Bissau. Pena: chicotadas, ou expulsão da tabanca se 
for de outra etnia ou estrangeiro. 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de discriminação racial. 
- artigo 102.º CP: i) é punido com pena de um a oito anos quem “fundar ou constituir 
organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 
discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem”ou “participar na 
organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, 
incluindo o seu financiamento”; ii) é punido com pena de prisão de um a cinco anos quem 
“em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de 
comunicação social, com a intenção de incitar à descriminação racial ou de a encorajar, 
provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor 
ou origem étnica”. 
 

É crime uma pessoa praticar actos que possam pôr em causa 
a independência da Guiné-Bissau. Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de serviço ou colaboração 
com forças armadas inimigas. 
- artigo 216.º CP– “1. O cidadão guineense que colaborar com país ou grupos estrangeiros 
ou com os seus representantes, ou que servir debaixo da bandeira do país estrangeiro 
durante a guerra ou acção armada contra a Guiné-Bissau, é punido com pena de prisão de 
cinco a vinte anos”. 
 

 

6.2.2. DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS 

É crime matar outra pessoa, mesmo que seja criança recém-
nascida com defeitos físicos. Pena: não está prevista 
(intervenção dos espíritos). 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de homicídio. 
- artigo 107.º CP – homicídio – “quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de 
prisão de oito a dezoito anos”. 

É crime ajudar alguém a morrer. Pena: não está prevista 
(intervenção dos espíritos).  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de auxílio ao suicídio. 
- artigo 109.º CP: “1. Quem incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para esse 
fim, é punido com pena de prisão até três anos ou pena de multa, se o suicídio vier 
efectivamente a ser tentado ou a consumar-se”. 
 

É crime matar outra pessoa, mesmo que seja criança recém-
nascida com defeitos físicos. Pena: não está prevista 
(intervenção dos espíritos).  
 
 
Nota: Crêem que a criança com defeitos físicos possa ser um diabo, 
pelo que colocam-na à beira do rio com ovos de galinha e 
escondem-se. Se na verdade é o diabo, começa a comer os ovos e 

Pretende-se saber se, no caso das chamadas “crianças irã” (personificações do “demónio”), 
a morte é considerada crime de infanticídio. 
- artigo 110.º CP “1. A mãe, o pai ou os avós que, durante o primeiro mês de vida do filho ou 
do neto, lhe tirarem a vida por este ter nascido com manifesta deficiência física ou doença 
(…) são punidos com pena de prisão de dois a oito anos, se tais circunstâncias revelarem 
uma diminuição acentuada da culpa”. 



 

 

554 

 

depois entra no rio. Se não é, chora e as pessoas saem do 
esconderijo para a socorrer. No entanto, se for para o rio não há 
problema, mas se não for e as pessoas a deixarem morrer, a alma 
desta volta para fazer justiça matando as pessoas que a 
abandonaram. 

 

É crime a mãe matar uma criança recém-nascida após o parto 
para esconder uma gravidez não desejada. Pena: não está 
prevista (intervenção dos espíritos).  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de infanticídio sob influência 
perturbadora do parto. 
- artigo 110.º CP: “2. A mãe que tirar a vida do filho durante o parto, ou logo após este e 
ainda sob a sua influência perturbadora, é punida com pena de prisão de um a quatro anos, 
se o fizer como forma de encobrir a desonra ou vergonha social”. 
 

É crime provocar o aborto. Pena: tratamento discriminatório 
na tabanca.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de aborto. 
- artigo 112.º CP: “1. Quem provocar aborto em mulher grávida contra ou sem consentimento 
(…) é punido com pena de prisão de três a dez anos”. 
 

É crime abandonar uma criança recém-nascida num local 
onde esta fique sozinha e acabe por morrer. Pena: não está 
prevista (intervenção dos espíritos).  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abandono ou exposição  
- artigo 113.º CP: “1. Quem, intencionalmente, colocar em perigo a vida de outra pessoa: a) 
expondo-a em lugar que a sujeite a uma situação de que ela só por si, não possa defender-
se; ou b) Abandonando-a sem defesa, em razão da idade, deficiência física ou doença, 
sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou assistir; é punido com pena 
de prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte a pena é elevada para quatro a doze 
anos”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa por ter sido 
usada violência (ofensas corporais), mesmo nas relações 
entre marido e mulher. Pena: chicotadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais. 
- a matéria está reguladas nos artigos 114.º a 119.º CP: i) artigo 114 (ofensas corporais 
simples) – “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, é punido com pena de prisão 
até três anos ou com pena de multa”; e ii) artigo 115 (ofensas corporais graves) – é punido 
com pena de prisão de dois a oito anos “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa 
com a intenção de: a) a privar de importante órgão ou membro; b) a desfigurar grave e 
permanentemente; c) lhe afectar a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou a 
procriação; d) lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica incurável; e) lhe criar 
perigo para a vida”. 
 

É crime pôr em perigo a vida de outra pessoa ao usar 
substâncias venenosas ou perigosas. Pena: chicotadas. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensas corporais por 
meio de substâncias venenosas. 
- artigo 121.º CP – “1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outrem ministrando-lhe 
substâncias venenosas ou prejudiciais à saúde física ou psíquica, é punido com pena de 
prisão de um a cinco anos”. Em caso de morte, a pena é elevada para dois a dez anos”. 
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É crime prender uma pessoa, não tendo esta sido julgada 
culpada de um crime (sequestro). Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro. 
- artigo 124.º CP  - “1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 2. A pena 
aplicável é de dois a oito anos de prisão se a privação da liberdade: a) durar mais de setenta 
e duas horas; b) for efectuada por meio de ofensa à integridade física, tortura ou qualquer 
outro tratamento cruel, degradante ou desumano; c) vier a causar, por negligência do 
agente, a morte da vítima ou tiver como resultado o suicídio desta; d) respeitar a autoridade 
pública, religiosa ou política”. 
 

É crime prender uma pessoa, se tiver lugar nas relações entre 
marido e mulher. Pena: privação de voltar a contrair 
casamento 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de sequestro caso a vítima 
seja mulher. 
- artigo 124.º CP  - “1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, 
prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, de qualquer outra forma a privar da 
liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 2. A pena 
aplicável é de dois a oito anos de prisão se a privação da liberdade: a) durar mais de setenta 
e duas horas; b) for efectuada por meio de ofensa à integridade física, tortura ou qualquer 
outro tratamento cruel, degradante ou desumano; c) vier a causar, por negligência do 
agente, a morte da vítima ou tiver como resultado o suicídio desta; d) respeitar a autoridade 
pública, religiosa ou política”. 
 

É crime prender uma pessoa com o objectivo de pedir dinheiro 
ou alcançar algo que se quer (rapto). Pena: chicotadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de rapto. 
- artigo 125.º CP –  “1. Quem por qualquer meio, raptar outra pessoa para obter do próprio 
ou de terceiro um resgate, a prática ou a omissão de um facto ou a suportar uma actividade, 
é punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime fazer afirmações que possam pôr em causa o bom-
nome e a honra de uma pessoa ou da sua família. Pena: 
repreensão oral.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de difamação e injúrias  
- artigo 124.º CP –“1. Quem, publicamente e na ausência da vítima, de viva voz, ou qualquer 
outro meio de comunicação, imputar a outra pessoa um facto ou emitir um juízo ofensivo da 
sua honra e consideração, ou transmitir essa imputação ou juízo a terceiros se não tiver sido 
produzida pelo agente, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de prisão”. 
 

É crime fazer afirmações que possam pôr em causa o bom-
nome e a honra de uma pessoa já falecida. Pena: chicotadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de ofensa à memória de 
pessoa falecida. 
- artigo 131.º CP –“1. Quem, por qualquer forma, ofender gravemente a memória de pessoa 
falecida, é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa”. 
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É crime forçar uma pessoa a ter relações sexuais com outra 
(violação). Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violação. 
- artigo 133.º CP  “1. Quem, através de violência, ameaça grave ou qualquer outra forma de 
coação, mantiver cópula com mulher ou a constranger a ter com terceiro, é punido com pena 
de prisão de três a doze anos” 
 

É crime ter relações sexuais com criança de idade inferior a 
12 anos de idade. Pena: o infractor é levado às autoridades 
estaduais 
 
Nota. Antigamente a pena era de chicotadas e o infractor era 
obrigado a casar. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual. 
- artigo 124.º CP – “2. Se o agente, sem recurso a violência, ameaça grave ou coacção, tiver 
cópula ou acto sexual significativo com pessoa de sexo feminino ou este último com pessoa 
do sexo masculino, de 12 anos ou menos de idade, presume-se, até ser fundadamente posto 
em causa, que se aproveitou da incapacidade de determinação sexual da vítima sendo o 
agente punido com pena de prisão de dois a dez anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com jovem entre os 12 e os 16 
anos de idade. Pena: o infractor é levado às autoridades 
estaduais 
 
Nota. Antigamente a pena era de chicotadas e o infractor era 
obrigado a casar. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de abuso sexual.  
- artigo 124.º CP – abuso sexual - “1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e 
menos de 16 anos de idade aproveitando-se da sua inexperiência ou independentemente da 
idade, se aproveitar do facto da vítima sofrer de anomalia psíquica ou se encontrar diminuída 
física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente, é punido com pena de prisão de 
dois a oito anos”. 
 

É crime ter relações sexuais com outra pessoa a troco de 
dinheiro ou de qualquer outra coisa material. Pena: 
chicotadas. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante à prostituição. 
- não há norma específica no Direito do Estado em vigor, só sendo objecto de punição a 
exploração de actividade sexual de terceiro prevista no artigo 136 CP, em conformidade com 
o qual “quem, com intenção lucrativa ou fazendo disso modo de vida, fomentar, facilitar ou 
de qualquer modo contribuir para que outra pessoa exerça a prostituição ou pratique actos 
sexuais de relevo, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

 

6.2.3. CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO  

É crime entrar na habitação de alguém sem o seu 
consentimento e aí ficar mesmo depois de lhe ser pedido que 
se vá embora. Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de violação de domicílio. 
- artigo 139.º CP “1. Quem, sem consentimento, se introduzir na habitação de outra pessoa 
ou, autorizado a entrar, nela permanecer depois de intimado a retirar-se, é punido com pena 
de prisão até um ano ou com pena de multa”. 

É crime entrar num edifício da tabanca em que a entrada ou a 
utilização está limitada a certas pessoas e a certas ocasiões. 
Pena: chicotadas. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de introdução em lugares 
vedados ao público. 
- artigo 139.º CP – “1. Quem (…) entrar ou permanecer em qualquer lugar fechado ou 
vedado e não livremente acessível ao público é punido com pena de prisão até seis meses 
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ou com pena de multa”. 
 

É crime roubar uma coisa que pertence a outra pessoa (furto). 
Pena: chicotadas e multa equivalente ao dobro do valor do 
objecto roubado.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto. 
- artigo 145.º CP – “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outrem, 
subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de 
multa”. 

É crime roubar, usando a violência, uma coisa que pertence a 
outra pessoa (roubo). Pena: chicotadas e multa equivalente 
ao dobro do valor do objecto roubado.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de roubo. 
- artigo 145 CP “1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra 
pessoa, subtrair, ou constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de 
violência contra uma pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a 
integridade física ou pondo-a na impossibilidade de resistir, é punido com pena de prisão de 
um a dez anos”. 
- artigo 146.º-A CP – furto qualificado – “1. Quem com ilegítima intenção de apropriação para 
si ou para outrem, subtrair cabeça de gado bovino, é punido com pena de prisão até cinco 
anos. 2. Ao lesado assistirá sempre o direito a: a) restituição imediata do gado roubado; b) 
Indemnização de 5 cabeças de gado ou correspondente, por cada gado roubado”. 
 

É crime roubar um objecto de culto religioso ou um objecto 
utilizado no culto da memória dos mortos. Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de furto qualificado. 
- artigo 146.º CP– “Se: d) A coisa móvel alheia estiver afecta ao culto religioso ou à 
veneração da memória dos mortos e se encontrar em lugar destinado ao culto ou em 
cemitério; (…) este é punido com pena de prisão até cinco anos”. 
 

É crime estragar ou destruir uma coisa que pertence a outra 
pessoa. Pena: reparação da coisa estragada ou destruída.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de dano. 
- artigo 153.º CP – dano – “nº 1. Quem, total ou parcialmente, destruir, danificar, desfigurar 
ou tornar inutilizável coisa alheia, é punido com pena de prisão até três anos ou com multa”. 
 

É crime fazer uma queimada que provoca um incêndio e a 
destruição da floresta ou de culturas agrícolas. Pena: 
chicotadas.  
 
Nota:Não é crime fazer uma queimada fora dos meses de Novembro 
e de Dezembro.  

 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de queimada fora da época  
- Direito do Estado: i) artigo 156.º CP: “1. Quem efectuar queimada prematura fora dos 
meses de Novembro e Dezembro, de que resulte a destruição da floresta, plantação ou 
culturas, é punido com prisão até dois anos ou com pena de multa” e ii) queimada intencional 
- artigo 157.º CP – “Quem, independentemente da época do ano, utilizar o fogo para a 
produção de carvão, na extracção de mel, para caçar, para abrir caminho ou para qualquer 
outro motivo fizer queimada provocando incêndio de que resulta a destruição de floresta, 
plantações ou culturas, é punido com prisão até cinco anos”. 
 

É crime mudar ou destruir as marcas usadas para fazer a 
divisão das terras que pertencem a outra pessoa. Pena: 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de alteração de marcos. 
- artigo 161.º CP – “1. Quem, com intenção de apropriação, total ou parcial, de coisa imóvel 
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chicotadas.  
 
 

alheia, para si ou para outra pessoa, arrancar ou alterar marco ou outro sinal destinado a 
estabelecer limites de propriedades, é punido com pena de prisão até seis meses ou com 
pena de multa”. 
 

É crime enganar outra pessoa para ganhar dinheiro (burla). 
Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de burla. 
- artigo 164.º CP – “1. Quem, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento 
ilegítimo, por meio de erro ou engano sobre factos que astuciosamente provocou, determinar 
outrem à prática de actos que lhe causem, ou causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial, é 
punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
 

É crime vender ou dar a outra pessoa uma coisa que se sabe 
ter sido roubada ao seu dono. Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de receptação. 
- artigo 167.º CP – “1. Quem, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, vantagem 
patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem mediante crime contra o património, a 
receber, a empenhar, a adquirir por qualquer título, a detiver, conservar, transmitir ou 
contribuir para a transmitir, ou de qualquer forma assegurar, para si ou para outra pessoa, a 
sua posse ou o valor ou produto directamente dela resultantes, é punido com pena de prisão 
de um a oito anos”. 
 

 

6.2.4. DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA NACIONAL 

É crime utilizar notas ou moedas que se sabe serem falsas. 
Pena: chicotadas.  
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de passagem de moeda 
falsa.  
- artigo 177.º CP – “1. Quem (…) adquirir para pôr em circulação ou puser efectivamente em 
circulação, vender ou por qualquer meio difundir moeda contrafeita ou depreciada como se 
de verdadeira se tratasse, é punido com pena de prisão de um a seis anos” 
Deve ser tida em consideração a legislação especial que consta da Lei nº 7/97, de 2 de 
Dezembro, dedicada à Repressão da contrafacção e falsificação da moeda. Em 
conformidade com o nº 1 do artigo 1º “quem contrafizer, falsificar ou alterar signos 
monetários, com curso legal no território nacional ou no estrangeiro, será condenado a pena 
de prisão ou de trabalho sociais à perpetuidade e a multa, no máximo igual ao décuplo do 
valor dos signos monetário objecto do crime, e no mínimo de 20 000 000 FCFA”. 

É crime usar balanças ou instrumentos de medida falsificados. 
Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de falsificação de pesos e 
medidas. 
- artigo 180.º CP – pesos e medidas – “1. Quem, com intenção de prejudicar outra pessoa ou 
o Estado falsificar ou por qualquer outro meio alterar ou utilizar depois de praticados tais 
actos, pesos, medidas, balanças ou outros instrumentos de medida, é punido com prisão até 
três anos ou com pena de multa” 
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6.2.5. DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE 

É crime perturbar a realização de uma cerimónia religiosa. 
Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de exercício 
religioso. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça perturbar ou impedir a 
realização de actos de culto religioso, é punido com prisão até seis meses ou com pena de 
multa”. 
 

É crime perturbar a realização de uma cerimónia fúnebre. 
Pena: chicotadas. 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de perturbação de cerimónia 
fúnebre. 
- artigo 197.º CP – “1. Quem, por meio de violência ou de ameaça grave, perturbar ou 
impedir a realização de cerimónia fúnebre, é punido com prisão até seis meses ou com pena 
de multa”, e “nº 2. Na mesma pena incorre quem profanar lugar ou objectos destinados ao 
cerimonial fúnebre ou profanar o cadáver”. 
 

É crime usar um documento de identificação que pertence a 
outra pessoa. Pena: chicotadas.  

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de uso de documento de 
identificação alheia. 
- artigo 201 CP – “1. Quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, 
utilizar documento de identificação de que é titular outra pessoa, é punido com pena de 
prisão até seis meses ou com pena de multa”. 
 

É crime vender alimentos estragados que possam fazer outros 
adoecer. Pena: chicotadas.  
 
 

Pretende-se saber se existe alguma figura semelhante ao crime de atentado contra a saúde 
pública. 
- artigo 209.º CP – “1. Quem colocar à venda, administrar ou ceder por qualquer forma a 
outra pessoa produtos alimentares ou farmacêuticos deteriorados e susceptíveis de pôr em 
perigo a vida, é punido com prisão de um a dez anos. 2. Se sobrevier a morte por causa do 
consumo de tais produtos, a pena de prisão é agravada de um terço nos seus limites”. 
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