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1. INTRODUÇÃO 
  

APRESENTAÇÃO 
 

A 
 paz e a prosperidade económica de uma nação repousam, primordialmente, na 

efectivação do conceito mais amplo de Justiça. Não pode haver paz e, por 

consequência, um desenvolvimento económico e social, sem que haja uma distribuição 

justa das riquezas, das potencialidades do país, das possibilidades de aceder em 

condições de igualdade as oportunidades e no fornecimento equitativo dos benefícios do Estado 

ao cidadão. Em qualquer nação, se não houver um sentimento por parte do cidadão de que vive 

em uma sociedade justa, pode até haver certo desenvolvimento económico, mas nunca haverá 

uma verdadeira paz. 

 

A melhoria dos índices sociais contribui para a consolidação da paz. E o Sector da Justiça tem 

papel relevante no desenvolvimento da sociedade, na melhoria dos índices económicos e sociais e 

na consolidação da paz.  Recorrer ao Poder Judicial representa uma oportunidade aos cidadãos, 

e a última alternativa válida em um Estado Democrático de Direito, de verem garantidos os 

seus direitos constitucionais e solucionar seus conflitos. É por meio dos Tribunais que os 

cidadãos têm a possibilidade de corrigir os actos da administração que são lesivos ao Erário ou 

que violem a norma em vigor. Mais ainda, é através da Justiça (formal ou tradicional) que o 

indivíduo deve solucionar suas divergências nas hipóteses em que as demais formas de resolução 

extra-judicial de conflito não foram capazes de resolver. 

 

Um funcionamento mais efectivo da justiça contribui substancialmente no desenvolvimento do 

país e na pacificação da sociedade. É preciso empenhar todos os esforços para que a sociedade 

possa ter a confiança no Sector da Justiça. Porém, como é sabido, para que a sociedade passe a 

acreditar na justiça, não basta que a justiça seja séria, mas é preciso também que aparente ser 

séria. No caso da justiça, a essência e a aparência andam juntas: uma sem a outra mina a 

confiança no sistema.  

 

Reside também no Poder Judiciário a possibilidade de resolver as crises institucionais existentes 

de tempo em tempo em todos os países. Uma das diferenças entre os estados juridicamente 

consolidados e os Estados que vivem em constante instabilidade Jurídico-política é a 

confiabilidade no Poder Judiciário para resolver as divergências e ter suas decisões respeitadas.  

 

Assim, tem o Poder Judiciário a atribuição de restabelecer e reafirmar o Estado de Direito, 

aplicando ao caso concreto os mandamentos constitucionais e a legislação em vigor, resolvendo o 

conflito com base na lei e sem influência política ou económica.  

 

Consolidados esses conceitos, haverá a segurança jurídica necessária para atrair os 

investimentos externos e internos, possibilitando um melhor desenvolvimento económico-social 

da comunidade. Além do mais, não se pode esquecer que o bom funcionamento da Justiça é 

essencial para a vida do cidadão comum, pois a morosidade processual e as falhas no sistema de 

Justiça são especialmente mais cruéis com o cidadão economicamente mais necessitado.  

 

Portanto, um longo trabalho deve ser feito para o melhoramento do sector. Ao final de cinco 

anos, prazo em que este documento se refere, não se deve considerar o trabalho totalmente 

executado, mas apenas a conclusão do primeiro passo a caminho de tornar a justiça guineense o 

mais próximo possível dos ideais previstos na Constituição. Em cinco anos, sabe-se, de antemão, 

que a Justiça guineense ainda terá muito o que fazer, mas se confia que encontremos a Justiça 

em nível mais elevado do que o actual. Concretizada esta evolução, a primeira missão estará 

cumprida.   

 

METODOLOGIA 
 
A Política Nacional para o Sector da Justiça foi formulada com o objectivo de melhorar a 

planificação e o funcionamento da Justiça na Guiné-Bissau, contribuindo para o 

desenvolvimento social e ampliando o acesso à cidadania. 

 

É uma marca visível nas Políticas do Sector da Justiça, desde a sua concepção até a sua 

execução, a tentativa de aproximar o poder público da sociedade, mudando o paradigma e a  
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imagem da Justiça. Objectiva-se, com isto, que a sociedade passe a contribuir na definição das 

opções estratégicas, nas melhores acções a serem tomadas para a implementação da política, 

bem como na definição das prioridades que mais atendam o interesse público.  

 

Ao conquistar uma maior participação da sociedade na elaboração, revisão e execução da Política 

para o Sector da Justiça, estar-se-á, também, disseminando conceitos fundamentais do Estado 

de Direito Democrático, tais como os de que as divergências devem ser resolvidas através de 

mecanismos próprios (formais ou informais, mas legais) e com total respeito a lei já instituída.  

 

Por isso, na elaboração da Política para o Sector da Justiça optou-se por buscar o consenso 

participativo na definição das prioridades e de suas principais acções, entretanto, sem deixar de 

considerar os aspectos técnicos e financeiros indispensáveis para a sua efectiva implementação e 

de acordo com os padrões internacionais aceites.  

 

A concepção da Política para o Sector da Justiça iniciou-se com o estudo da legislação em vigor, 

suas virtudes e seus defeitos, bem como as omissões legislativas. Evidentemente, nesta fase, 

teve relevo a análise da Constituição da República da Guiné-Bissau, com a preocupação de 

reproduzir na Política suas orientações programáticas.  

 

Foi necessário, também, levar em consideração a situação actual do país, mais precisamente em 

relação ao funcionamento dos Tribunais, Ministério Público, Polícia Judiciária e Advocacia. 

Assim, a atenção foi dividida entre a situação física das instalações de cada uma das 

instituições, incluindo suas facilidades para funcionamento e a actuação propriamente dita dos 

membros de cada uma delas.  

 

Foram encontradas dificuldades em todas as instituições, não só através das críticas feitas pelas 

outras instituições mas também pela própria auto-crítica. A identificação dos problemas 

existentes em cada uma das instituições do sector da justiça não teve como finalidade apontar 

um responsável pelo estado actual, mas sim planear estratégias para melhorar o sistema em 

vigor e superar os problemas existentes. 

 

Assim, de posse das informações sobre a situação legislativa, estrutural e funcional da Justiça 

na Guiné-Bissau, foram feitas reuniões com os representantes das principais instituições que 

laboram na área da justiça, destacando-se: o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 

Procurador-geral da República, o Bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, a 

Directora da Polícia Judiciária, Ministério da Justiça, Faculdade de Direito, AMIC, Instituto da 

Mulher e Criança, PNUD e União Europeia.  

 

As informações obtidas nestas reuniões serviram de base para a definição inicial das principais 

linhas políticas, bem como viabilizou a redacção preliminar de cada uma delas. Posteriormente, 

foi criado um Grupo de Trabalho com representantes das instituições nacionais para discutir os 

rumos da política e definir uma redacção inicial do documento. Foram convidados para integrar 

o Grupo de Trabalho os representantes das seguintes instituições e seguintes direcções: Assessor 

em Planeamento Estratégico do Ministério da Justiça, Director para Assuntos legislativos do 

MJ, Director Geral para Administração da Justiça do MJ, Director de Registo e Notariado do 

MJ, representante do Supremo Tribunal de Justiça, representante do Ministério Público, 

representante da Polícia Judiciária, representante da Ordem dos Advogados de Guiné-Bissau, 

representante da Faculdade de Direito de Guiné-Bissau, representante do Centro de Formação 

Jurídica, representante da Comissão de Direitos Humanos, representante da ONG Amigos das 

Crianças, representante do Instituto de Protecção das Mulheres e Crianças e representante da 

Liga Guineense de Direitos Humanos.  

 

Esse Grupo de Trabalho teve o primeiro encontro no dia 04 de Maio de 2010, sucedendo-se 

reuniões semanais até o dia 08 de Junho de 2010. As reuniões deste grupo de trabalho tiveram 

como resultado a primeira definição da Política para o Sector da Justiça, com sua redacção 

inicial que serviu de base para todas as demais reuniões, sendo mantida a sua essência até o 

final.  

 

A redacção obtida com a conclusão do primeiro grupo de trabalho foi disponibilizada a todos os 

participantes nacionais e colaboradores internacionais. Após uma reunião individual com os 

principais parceiros internacionais, estabeleceu-se um prazo do dia 15 de Junho até o dia 23 de 

Junho de 2010 para que cada instituição enviasse comentários, sugestões e informações a serem 

incorporadas no documento de política.  

 

Desta forma, foi criado um segundo Grupo de Trabalho com a finalidade de debater e decidir 
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sobre cada uma das modificações sugeridas, consolidando o documento discutido. Além dos 

participantes do primeiro grupo de trabalho acima mencionados, foram convidados para 

participar das reuniões do Segundo Grupo de Trabalho as seguintes instituições: representante 

do PNUD, representante da União Europeia, representante da UNIOGBIS, representante da 

UNODC, representante da UNIFEM, representante da UNICEF, representante da UNFPA, 

representante da Embaixada de Portugal, representante da Embaixada do Brasil,   Conselheiro 

do STJ,   Magistrados Judiciais (dois membros), Magistrados do Ministério Público (dois 

membros),  Advogados (dois membros),  Funcionários Judiciais (dois membros) e representante 

do Movimento da Sociedade Civil. 

 

As reuniões do segundo grupo de trabalho ocorreram nos dias 28, 29 e 30 Junho de 2010, tendo 

sido definida uma versão consolidada da Politica para o Sector da Justiça. Este documento, mais 

uma vez, foi disponibilizado a todos os participantes para a verificação das informações ali 

contidas e aberto a correcções.  

 

A finalização da definição da Política para o Sector da Justiça deu-se com a realização do 

FÓRUM NACIONAL DE JUSTIÇA, contando com a presença dos participantes dos grupos de 

trabalho, actores judiciais, instituições do Estado e organizações civis. Assim, buscou-se uma 

participação efectiva de todos os sectores da sociedade, abordando as questões de vários ângulos 

e apontando as soluções técnicas mais adequadas para atender sua finalidade social.  

 

Apesar de ser uma política de Estado, evitou-se a sua definição de forma impositiva, 

privilegiando os interesses do Estado em detrimento do interesse do cidadão. Este documento 

tem como finalidade contribuir para a resolução dos principais problemas da justiça na Guiné-

Bissau, ou seja, atender as necessidades do cidadão, o que não poderia ter sido feito sem a sua 

efectiva participação na definição desta politica. Buscou-se um equilíbrio entre os aspectos 

técnicos e sociais, sendo a participação da sociedade civil na elaboração deste documento muito 

importante. Todas as vertentes da comunidade jurídica e os principais representantes da 

sociedade civil foram ouvidos, ampliando-se gradualmente, e de forma ordenada, a base de 

consulta para a elaboração da Política Nacional para o Sector da Justiça.  

 

2. CONTEXTO  E INTERPRETAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

A 
 República da Guiné-Bissau encontra-se numa situação jurídico-política que impede o 

seu efectivo desenvolvimento. A instabilidade política e o desrespeito as normas legais 

em vigor desencorajam o investimento externo, afastam a ajuda dos doadores e 

desestimulam o empresariado nacional. 

 

Constata-se que a utilização da Guiné-Bissau como rota para o narcotráfico voltou a crescer, 

reforçando o sentimento de insegurança do país. Quando se fala de sentimento de insegurança, 

porém, é preciso diferenciar duas vertentes: a segurança institucional e a segurança pública. 

 

Em termos de segurança pública, contribui para aumentar ou diminuir a sensação de segurança 

de um país (ou comunidade) a frequência em que ocorrem os crimes contra a vida, a integridade 

física e o património, bem como a gravidade dos mesmos. O aumento na frequência destes 

crimes, praticados contra pessoas indefinidas e sem estar direccionado a um grupo específico, 

impulsiona o sentimento de insegurança de toda uma comunidade, tornando-se um problema de 

segurança pública.  

 

É de se reconhecer, entretanto, com base nestes critérios, que a Guiné-Bissau não pode ser 

considerada um país violento, haja vista que seus índices de criminalidade não se encontram tão 

elevados a exemplo de muitos países africanos. 

 

Entretanto, a (in)segurança institucional compromete a imagem do país no estrangeiro, tendo 

reflexo internamente e dificultando o apoio internacional, investimentos estrangeiros e 

investimentos nacionais. A criminalidade organizada, os crimes de alta complexidade e 

nomeadamente o narcotráfico e a instabilidade política fazem com que a imagem externa do país  

seja a de um país violento e inseguro. 

 

 Tal visão contamina o sentimento da comunidade em torno da segurança pública, passando 

todos a repetir, sem qualquer fundamento em dados concretos, que o país não é seguro. Além do 

mais, tendo em vista as suas nefastas consequências políticas e económicas, a insegurança 

institucional pode levar o país, rapidamente, a um estado caótico, fazendo surgir situações que 
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ponham em risco a vida dos cidadãos e os bens de toda a comunidade. Portanto, os problemas de 

segurança institucional passam a ser, em determinado momento, também, um problema de 

segurança pública.   

 

Desta forma, tem-se um círculo vicioso, em que a insegurança institucional leva a ausência de 

investimentos. A quebra da sequência destes eventos passa, necessariamente, pelo 

aperfeiçoamento do sector da justiça, consolidando um Estado onde vigore a Segurança Jurídica. 

 

Ao encontrar um terreno fértil para suas acções, a criminalidade organizada, os crimes de alta 

complexidade e o narcotráfico passam para a população a imagem de impunidade, já que, por 

ineficiência do sistema, os culpados não são punidos. Contribuem, também, para o aumento dos 

casos de corrupção, minando toda a credibilidade do sistema jurídico. A corrupção em esferas 

mais altas sem qualquer repreensão do Estado estimula que as camadas mais baixas do 

funcionalismo público adoptem tal prática. Desta forma, todo o sistema jurídico fica 

comprometido, seja por falta de credibilidade ou seja por inviabilidade prática de executar os 

procedimentos legais. Mais grave, a conduta inadequada de poucos macula a imagem e o bom 

nome de todos. 

 

Além do mais, a instabilidade política leva a justiça ao descrédito, já que serve apenas para 

punir aqueles que estão fora do poder. Passa-se, também, a ter o mau exemplo de que os 

problemas são resolvidos pela força, ao invés de socorrer-se no Poder Judiciário. Com isto, 

reforçar-se a ideia de que o poder judicial funciona apenas contra os mais fracos e sem recursos, 

não tendo os tribunais a capacidade de exercer, na sua plenitude, seu poder/dever de 

administrar a justiça em nome do povo. 

 

Portanto, a imediata delimitação do papel de cada instituição do Estado é imperiosa, afastando a 

interferência político-militar nas decisões a serem tomadas por qualquer Tribunal. Mais ainda, é 

preciso ter a consciência de que as divergências devem ser resolvidas, em última instância, pelos 

Tribunais e que suas decisões devem ser respeitadas e cumpridas por todos.  

 

As divergências políticas, ultrapassadas as esferas administrativas, devem ser resolvidas pelos 

mecanismos legalmente estabelecidos e nunca através das armas ou intimidação. A insistência 

por este meio de solução de divergências tem castigado a sociedade guineense e destruído a 

imagem externa do país1. 

 

Não se trata apenas de imagem da nação, já que não se pode desprezar que esta imagem reflecte 

significativamente na credibilidade do país, o que tem influência na captação de investimento 

externo e apoio internacional, tendo como consequência o travamento da melhoria das condições 

de vida de toda a população.  

 

A transformação deste quadro depende da implementação de uma série de medidas de 

infraestrutura, formação profissional e reforma legislativa, mas também é imprescindível a 

modificação da mentalidade de parte dos dirigentes do país. E mais, a grande modificação não 

deverá vir de baixo para cima, mas sim das autoridades máximas de cada uma das instituições, 

dos actores judiciais e dos órgãos de controlo e vigilância existentes na sociedade. Perseguir, 

processar e punir apenas o pequeno infractor da lei não trará qualquer modificação institucional 

substancial no país e nem o fará ser considerado mais seguro. Se a lei (justiça) for eficaz apenas 

para parte da sociedade, o sentimento de impunidade, insegurança e injustiça alastrar-se-á 

ainda mais. A regra deve prevalecer e ser aplicada a todos, independentemente de sua 

hierarquia ou posição político-social. Por isto, deve existir um compromisso com a legalidade 

entre os dirigentes políticos, judiciais e militares, passando a valer o império da lei.   

 

Assim, enquanto não houver uma modificação nestas questões de Estado, todos os investimentos 

e esforços realizados no melhoramento do sistema da justiça não poderão atingir, integralmente, 

seu objectivo.  

 

 

 

__________________________________ 
 

 
1 Relatório do WorldBank disponível no seu website. De acordo com o Banco Mundial, no índice de 

“Facilidades para Fazer Negócios” a Guiné-Bissau ficou classificada no 181º lugar, de 183 países 

pesquisados. A renda per capita  é de US$ 245,2 por ano, uma das mais baixas do mundo. No Índice de 

Desenvolvimento humano a Guiné-Bissau encontra-se em 175ª colocação, de 183 países classificados.  
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As condições de funcionamento dos prédios afectos ao sector da justiça não são adequadas. A 

situação actual não traz qualquer dignidade aos magistrados, advogados, funcionários judiciais, 

membros da PJ e as partes, além de impedir o correcto andamento da justiça. Os problemas 

alcançam todas as estruturas necessárias à realização da justiça, desde a energia eléctrica até 

equipamentos de informática.  

 

Na execução das acções desta Política, uma atenção especial deve ser dada aos grupos que se 

encontram em situação especial de vulnerabilidade, nomeadamente as mulheres, idosos e 

crianças. Inicialmente é preciso acabar com as chamadas práticas nefastas e com todas as 

formas de violência baseada no género. As “práticas tradicionais” não podem servir de abrigo as 

condutas que violem os direitos humanos das mulheres. Assim, a mutilação genital feminina, o 

casamento precoce e a violência doméstica não podem ser toleradas. A violação aos direitos das 

crianças e adolescentes tem que ser combatida. 

 

Para enfrentar estas e outras questões que ameaçam a sociedade guineense, tais como o tráfico 

de drogas, o tráfico de seres humanos, o branqueamento de capitais e outros, é necessária uma 

modificação na actual legislação, tanto actualizando a legislação existente como criando novos 

diplomas.   

 

É importante, também, que os aplicadores da lei e operadores do Direito estejam aptos a exercer 

a respectiva função na sua plenitude, pois de nada adiantaria criar recursos físicos e uma 

legislação moderna se quem for aplica-las não tiver a exacta noção de seu sentido e alcance 

legal. Portanto, acções de formação inicial e contínua fazem-se necessárias, criando um 

ambiente favorável para o desenvolvimento jurídico e económico da nação.   

 

Complementando as acções ligadas a infraestrutura, reforma legislativa e formação profissional, 

uma atenção primordial será dada ao acesso à cidadania. Tratou-se de uma ampliação do 

conceito de acesso à justiça, executando o Estado acções que promovam uma dignificação do 

cidadão e fornecendo-lhe na prática direitos básicos, no caso, os relacionados com o sector da 

justiça.  

 

Assim, não seria suficiente o melhoramento na infraestrutura, uma actualização da legislação 

ou o aperfeiçoamento técnico dos operadores do direito, se todo este esforço não chegasse ao seu 

principal destinatário: o povo, ou seja, não basta que o Estado crie boas condições de 

funcionamento de seus serviços, é essencial que a população possa ter acesso efectivo a este 

serviço. 

 

Para tanto, é importante eliminar os obstáculos que impeçam a população de aceder a justiça ou 

a cidadania, o que pode ser feito através de apoio a isenção de custas, acesso a informação e 

consulta jurídica de forma acessível a todos. 

 

Desta forma, buscar-se-á melhorar todo o sistema de justiça e fazer com que ela possa ter uma 

influência decisiva no desenvolvimento do país. Para alguns dos problemas identificados foram 

propostas soluções que visam apenas aperfeiçoar o que já vinha sendo feito. Em outros, buscou-

se a solução adoptado por vários países, mas sempre com a preocupação de adaptar a 

experiência estrangeira para as particularidades da Guiné-Bissau.   

 

Também, na confecção e implementação das acções previstas neste documento, deve ser levado 

em conta que as medidas devem estar em conformidade com as fontes externas do direito da 

República da Guiné-Bissau, nomeadamente o Direito da Integração Regional política, económica 

e jurídica – CEDEAO, UEMOA e OHADA. 
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3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SECTOR DA JUSTIÇA2 
 

A 
 Justiça é um forte instrumento de pacificação social e de alteração das condições de 

vida de cada indivíduo. Portanto, dentro do desenvolvimento do país, o sector da 

justiça exerce um papel fundamental para a melhoria dos indicadores sociais e 

económicos, pois sem confiança na justiça e seu efectivo funcionamento, não se pode 

falar em distribuição das riquezas e nem na prosperidade económica, face a ausência de 

investimentos nacionais e estrangeiros. 

 

Assim, a situação em que actualmente se encontra o país só poderá ser modificada se houver um 

investimento efectivo no Sector da Justiça como parte essencial para a Política de Defesa e 

Segurança da nação.  

 

A superação das dificuldades e atendimento das necessidades da Justiça da Guiné-Bissau 

mostram-se um grande desafio, porém, perfeitamente exequível, desde que as acções sejam 

articuladas e harmónicas, enfrentando os verdadeiros problemas existentes.  

 

É preciso enfrentar as interferências no Poder Judiciário, submetendo-se todas as autoridades 

ao império da Lei, respeitando as decisões judiciais e buscando os meios legais para a resolução 

dos conflitos. A interferência no sector da Justiça não pode ser combatida, exclusivamente na 

esfera dos Tribunais, pois há a necessidade de fortalecer todas as instituições públicas, fazendo 

com que cada uma delas exerça sua função e obedeça os limites estabelecidos 

constitucionalmente. 

 

Sem instituições fortes e independentes, as decisões da justiça são inexequíveis quando 

contrariam os interesses de grupos poderosos. A inexequibilidade de suas decisões, além de 

ampliar o sentimento de impunidade, acarreta o desprestígio da justiça e a descrença em suas 

decisões. 

 

Portanto, o fortalecimento de todas as instituições do Estado, incluindo as ligadas ao sector da 

justiça, tais como Tribunais, Ministério Público, Polícia Judiciária, além das instituições 

privadas mas de relevante função social como a Ordem dos Advogados, dentre outros, mostra-se 

indispensável para o desenvolvimento do país e a consolidação da paz.   

 

Os Tribunais, o Ministério Público, a Polícia Judiciária e a Ordem dos Advogados sofrem com a 

falta de infraestrutura adequada. Até mesmo o básico não existe em certas instalações, a 

exemplo de energia eléctrica. Sem garantir o mínimo de estrutura, não se pode falar em 

modernização do sistema de justiça, pois os equipamentos não teriam condições técnicas de 

funcionamento, operação e armazenamento. 

 

A falta de estrutura compromete a qualidade do trabalho, sendo que o que é realizado decorre 

apenas do abnegado comprometimento dos profissionais que laboram no sector da justiça. 

Impede, também, um registo e tratamento de dados importantes para o planeamento das 

políticas públicas e acompanhamento fiel da produtividade do sector. A falta de números fiáveis 

impede a constatação precisa das questões ligadas a celeridade processual e do número de 

processos pendentes.  

 

A dignidade e a auto-estima dos actores judiciais ficam comprometidas, os intervenientes 

processuais colocados em situação quase que vexatória e, em alguns casos, a falta de estrutura 

chega a violar os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, a exemplo de algumas 

prisões.  

 

Um compromisso rigoroso deve ser feito com as questões remuneratórias, evitando-se a todo 

custo os atrasos nos pagamentos de salários, vencimentos, subsídios e honorários decorrentes da 

advocacia oficiosa. Um sector tão sensível e com poder de decisão não deve, e não pode, ficar a  

_____________________________________ 

 
2 Além das reuniões com as principais instituições actuantes no sector da justiça e informações colhidas 

durante a realização dos grupos de trabalhos, teve papel preponderante na redacção deste título 

“Diagnóstico da Situação do Sector da Justiça” os trabalhos feitos pelo Projust (PAOSED) e pelo 

RELATÓRIO PRELIMINAR- ESTUDO DIAGNÓSTICO DO SECTOR DA JUSTIÇA NA GUINÉ-BISSAU, 

onde detalhadamente expõe-se a situação da Justiça na Guiné-Bissau, nomeadamente do andamento dos 

processos e da precária infraestrutura do sector, aos quais remetemos o leitor, evitando-se a desnecessária 

repetição.   
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mercê da boa vontade estatal no cumprimento de suas obrigações financeiras, pois toda a 

sociedade paga um custo muito alto, já que se abre uma porta para a corrupção, o que favorece 

os poderosos e prejudica os mais necessitados 

 

Por outro lado, deve haver um comprometimento dos actores judiciais com suas funções 

institucionais, aproximando-se da sociedade e cumprindo seu compromisso com a Justiça.   Deve

-se ter em mente que todas as prerrogativas, de quaisquer intervenientes processuais, existem e 

devem ser exercidas em nome e em benefício da sociedade. É esta a sua razão de ser. A lei, ao 

estabelecer prerrogativas, não pretende criar uma “classe de cidadãos superiores”, mas sim  

possibilitar que o titular de certas funções estatais possa desempenhar na sua plenitude o 

munus que lhe foi incumbido.  

 

Algumas situações não são tratadas adequadamente tendo em vista a falta de conhecimento 

preciso da norma jurídica ou das soluções mais modernas adoptadas por outros países. Portanto, 

acções específicas de formação mostram-se necessárias, seja através de actividades no país ou 

em intercâmbio.   

 

Muitos dos problemas relatados decorre de uma legislação omissa em algumas partes e obsoleta 

em outras.  A complexidade e a existência de actos desnecessários nos códigos de processo 

contribuem para a morosidade processual e a falta de compreensão dos actos por parte da 

população menos instruída. 

 

Também, graves problemas de acesso à justiça tem sido registado, seja por falta de apoio técnico

-jurídico, nomeadamente a consulta jurídica gratuita, seja pela falta de conhecimento dos seus 

direitos. Some-se a isto, a distância dos tribunais em relação a certas localidades.  

 

 

4. A POLÍTICA PARA O SECTOR DA JUSTIÇA 
 

É 
 importante ter pleno conhecimento da “Missão” e da “Visão” de uma instituição, pública 

ou privada, seja ela uma pequena empresa ou o Governo de um país. Da mesma forma, é 

imprescindível conhecermos os seus “Valores”,  sabendo o que deve ser privilegiado em 

todas as acções para alcançar seus objectivos. É de posse destes conceitos que saberemos 

onde se quer chegar e como se quer chegar.  

 

No caso do Sector da Justiça, não se trata de conhecermos estes conceitos de cada uma das 

instituições judiciais isoladamente, mas da missão, visão e valores para todo o sector da justiça.   

 

Entende-se por “Missão” a finalidade de existência de uma instituição, ou, no caso concreto, do 

sector da Justiça. A definição da Missão para o sector da Justiça, como é óbvio, teve uma forte 

influência constitucional.  

 

Já por “Visão”, entende-se como sendo o objectivo da organização, ou seja, “aquilo que se espera 

ser em um determinado tempo”. É um conceito relativo aos próximos anos da instituição, 

portanto, mutável. Levou-se em consideração na definição da Visão, os principais problemas da 

justiça guineense e as possibilidades de solução dos mesmos.  

 

No que diz respeito aos “valores”, temos que “são os princípios éticos que regem as acções”. 

Portanto, no Sector da Justiça os valores estão expressamente declarados na Constituição da 

República da Guiné-Bissau. São estes valores que estão reproduzidos nesta Política.  

 

Desta forma, na busca de seus objectivos e ideais, teremos a seguinte orientação para o Sector 

da Justiça: 

 

 

4.1 MISSÃO   

  

Para o Sector da Justiça na Guiné-Bissau teremos a seguinte missão: 

 

“Uma Justiça eficiente e eficaz, que actue de forma a garantir o Estado Democrático 

de Direito e a pacificação político-social, preservando os valores constitucionais.”  

 

Asus
Destacar
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4.2  VISÃO 
 

Para os próximos cinco anos, vê-se o Sector da Justiça da seguinte forma: 

 

“Uma Justiça com a infraestrutura adequada a atender as demandas da sociedade, 

com actores judiciais devidamente qualificados e possibilitando a todos o acesso à 

justiça e à cidadania.”  

 
4.3 VALORES 
 

Os valores que orientam o Sector da Justiça são:  

 

a) A soberania nacional reside no povo; 

b) Separação entre Estado e instituições religiosas; 

c) Subordinação a Constituição e as Leis e respeito pela legalidade democrática; 

d) Protecção, na forma da lei, da propriedade; 

e) Igualdade entre os cidadãos e não discriminação, incluindo de género; 

f) Protecção à família; 

g) Protecção dos Direitos Fundamentais e sua harmonização com da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem; 

h) Acesso à Justiça e à cidadania; 

i) Impossibilidade de denegação da justiça por insuficiências de meios económicos; 

j) Inviolabilidade da integridade física e moral do cidadão eproibição da tortura e de tratos 

ou penas cruéis, desumanas e degradantes; 

k) Inviolabilidade da pessoa; 

l) Irretroactividade da lei, a não se em benefício do arguido; 

m) Anterioridade da lei penal; 

n) Devido processo legal; 

o) Impossibilidade de mais de um julgamento pelo mesmo crime; 

p) Garantia da ampla Defesa no processo criminal; 

q) Presunção de inocência; 

r) Julgamento no mais curto prazo possível; 

s) Reconhecimento do Direito à identidade pessoal, à capacidade civil, à cidadania, ao bom-

nome e reputação, à imagem, à palavra e à reserva da intimidade da vida privada e 

familiar; 

t) Privação da cidadania e restrições a capacidade civil apenas nos termos previstos em lei; 

u) Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e proibição da censura; 

v) Liberdade religiosa; 

w) Separação e independência dos órgãos de soberania; 

x) Proibição dos Tribunais de excepção; 

y) Independência dos Tribunais. 

 

4.4 CONSTRAGIMENTOS A SUPERAR  
 

a) Crise Institucional 

b) Afastamento da população em relação a justiça 

c) Dificuldade orçamentária 

d) Descrença da comunidade internacional 

 

 

4.5 CAPACIDADES INTERNAS DE RESPOSTA E PRÉ-CONDIÇÕES 
 

a) Boa formação profissional dos actores judiciais 

b) Área territorial relativamente pequena 

c) Sociedade civil activa 

d) Vontade política na melhoria do sistema 
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5. ESTRATÉGIAS PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 
 

P 
ara alcançar os objectivos traçados nesta Política para o Setor da Justiça, necessário se 

faz seguir as seguintes Estratégias: 

 

 

 

1. Criar uma infraestrutura adequada para o desempenho das atribuições 

institucionais; 

2.  Executar uma ampla e coerente reforma legislativa e divulgação da legislação em 

vigor; 

3. Capacitação profissional de todos os atores judiciários; 

4. Promoção do Acesso a Justiça e a cidadania. 

 

É necessário ainda, que este documento assuma a natureza de Carta da Política Nacional da 

Justiça, devendo ser assumido como um documento nacional, cuja aplicação não deve depender 

das vicissitudes político-partidárias, daí a necessidade de se envolver, na sua finalização e 

assunção, todos os partidos políticos. 

As acções serão tomadas de acordo com o organograma a seguir: 
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 O Orçamento previsto para a implementação das acções em cinco anos é de: 

           

 6.042.378.997,60 CFA 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Algumas acções ainda não estão orçadas, bem como as acções de Reforma Legislativa e 

Formação estão incluídas no orçamento geral do MJ, portanto, não representaram impacto 

financeiro. 

 

Para as acções previstas no plano com a indicação já de apoio internacional, o custo total 

estimado deste apoio para as acções identificadas é de USD 11, 560.611 .  Não obstante, algumas 

das acções não têm ainda o custo orçamentado sendo que outras já o têm, embora não haja 

certeza de que esse custo seja efectivamente o definitivo. Este é o caso do orçamento apresentado 

para a construção da nova sede da Polícia Judiciária, avaliado em 8.000.000,00 Euros, que não 

foi considerado na estimativa final do orçamento dos parceiros internacionais, por não haver 

indicação de verba disponível ou de parceiro interessado em apoiar. 
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POLÍTICA PARA O SECTOR DA JUSTIÇA: 
ESTRATÉGIA RELATIVA À INFRAESTRUTURA 

 

 
 

A 
 República da Guiné-Bissau é um Estado de democracia constitucionalmente 

instituída, fundado na unidade nacional e na efectiva participação popular no 

desempenho, controlo e direcção das actividades públicas e orientada para a 

construção de uma sociedade livre e justa3. O Poder Constituinte assumiu um 

compromisso de que o Estado actuará para a construção de uma sociedade livre e justa, o que só 

pode ser feito com uma Justiça independente, eficaz e tecnicamente preparada para 

desempenhar suas funções.  

 

A efectiva participação popular no controlo e direcção das actividades públicas necessita, 

indubitavelmente, de um Poder Judicial que possa atender, de imediato, os anseios individuais e 

comunitários, dando uma resposta adequada e atempada aqueles que procuram os Tribunais 

para proteger seus Direitos e combater a prática de ilegalidades. 

 

Coerente com os Fundamentos da República, a Constituição da Guiné-Bissau garantiu a todo 

cidadão o direito de recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos, 

estabelecendo que a justiça não pode ser denegada por insuficiência de meios económicos4. 

 

Em sede de Direitos Fundamentais, por exemplo, o Legislador amplia a protecção Constitucional 

concedida aos cidadãos para outros Direitos previstos nas demais leis da República e até em 

regras aplicáveis de Direito Internacional. Porém, como a experiência tem demonstrado, a 

sociedade não está protegida com a simples entrada em vigor de uma norma jurídica, ou seja, 

com a criação de um Direito Subjectivo em benefício do cidadão. É preciso muito mais do que 

isto.    

 

Para garantir a efectividade dos Direitos Subjectivos e a existência da Justiça como um 

instrumento de modificação e pacificação social, é indispensável que sejam criadas condições 

estruturais para a efectivação destes Direitos Subjectivos e a concretização do Estado de Direito 

Democrático. Não basta criar Direitos, é preciso criar meios para que o cidadão possa exerce-los. 

Portanto, qualquer reforma legislativa ou judicial, qualquer esforço de conscientização ou 

capacitação profissional será em vão se não for acompanhado de uma política racional de 

aproximação com a população e, sobretudo, com os grupos mais vulneráveis. Esta aproximação 

deve ser elaborada através de uma visão sistémica e integrada de todos os esforços de 

aperfeiçoamento, legislativo e funcional, criação de nova infraestrutura e a reabilitação dos 

prédios já existentes.  

 

Por ser um Estado de Democracia Constitucionalmente instituída, a República da Guiné-Bissau 

abraçou os princípios da separação do exercício do poder. Assim, a sua soberania manifesta-se 

em vários órgãos e Poderes do Estado, sendo a realização da Justiça uma das claras expressões 

da soberania de um País.   

 

 

 

___________________________________ 

3 Artigo 3º da CRGB: “ A República da Guiné-Bissau é um Estado de democracia constitucionalmente 

instituída, fundado na unidade nacional e na efetiva participação popular no desempenho, controlo e 

direcção das actividades públicas e orientada para a construção de uma sociedade livre e justa.” 

 

4 Artigo 32º da CRGB: “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.”  

“Criação de uma infraestrutura adequada e melhoria da infraestrutura já 

existente, para  atender as necessidades imediatas do Sector da Justiça,        

dando-lhe condições para o desempenho das atribuições                       

institucionais na área da Justiça” 
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O exercício do Poder, que representa para o Estado uma prerrogativa e um dever, deve ser 

exercido para atender as orientações constitucionais, como uma expressão da soberania da 

República. Tratando-se de soberania, a Constituição prevê que ela deve ser exercida sobre todo o 

território nacional.  

 

Quando o Estado falha em levar a justiça efectiva para todo o território nacional, não cumpre 

com a orientação constitucional e deixa de exercer seu poder/dever em locais onde sua presença 

se faz necessária, ou seja, põe em risco a sua soberania pela instabilidade social ou por ausência 

do Estado, possibilitando a criação de regiões dominadas por grupos criminosos ou com 

interesses incompatíveis com a nação. Desta forma, a Constituição da República prevê as 

atribuições de cada um dos poderes, residindo no Poder Judicial a competência para administrar 

a Justiça em nome do povo5.   

 

Os fundamentos da República previstos na Constituição devem ser implementados e efectivados, 

esforçando-se o Estado para criar todos os mecanismos e estruturas necessárias para a 

concretização destes preceitos. Por isto, quando a Constituição determina que o Povo participará 

no “desempenho, controlo e direcção das actividades públicas”, o Estado tem que criar condições 

para que o exercício deste papel seja possível. Evidentemente o controlo das actividades públicas 

pode ser feito pelas vias administrativas e judiciais. Porém, em ambos os casos, o cidadão 

comum, muitas vezes leigo e sem conhecimento da lei, não tem meios efectivos para apresentar 

seu pleito, seja por ausência de informação, por falta de quem o represente ou pela distância em 

que se encontra da sede do Poder público.  

 

Assim, é preciso que o Estado, através dos Tribunais e dos demais actores que actuam ou 

colaboram com a justiça, esteja presente em todo o território nacional, pois a ausência do Estado 

é a negação dos próprios fundamentos da República da Guiné-Bissau. 

 

Como é elementar, a ausência de uma Justiça efectiva não é sentida apenas nas relações público

-privadas (Direito Penal), mas também, ou até mesmo essencialmente, nas relações entre 

privados. A divergência entre particulares nas mais variadas áreas do Direito, tais como família, 

sucessões, contratos, posse, etc…, representa um factor de desagregação social, que deve ser 

tratado com atenção para evitar uma instabilidade social, já que, na ausência da justiça Estatal, 

recorre-se a Justiça privada. Como se não bastasse, outros órgãos do Estado sem competência 

judicial ou Organizações comunitárias podem passar a exercer sua “justiça”, com decisões que 

violam as leis e contrariam os Direitos Humanos, confundindo-se Justiça com vingança e Direito 

com religião. 

 

O Direito e a justiça são instrumentos poderosos na pacificação social, no aumento do respeito as 

instituições democráticas e na obediência aos trâmites legais. Assim, é que a actuação do Poder 

Público no sector da Justiça tem que observar os fundamentos já mencionados. O primeiro passo 

é levar a justiça a toda a população, o que necessita de uma infraestrutura básica em certas 

regiões do país, atendendo, de imediato, a necessidade daquela região e das localidades vizinhas. 

 

Uma infraestrutura adequada torna mais eficiente o atendimento à população e possibilita um 

aperfeiçoamento do serviço, direccionando o resultado final para uma solução mais ágil e de boa 

qualidade, possibilitando, ainda, um melhor apuramento e verificação da produtividade do 

sector judiciário.  

 

A infraestrutura deve ainda ser criada, recuperada ou melhorada, para corrigir um problema 

que muitas vezes fica sem a devida atenção, mas que repercute substancialmente na qualidade 

do trabalho: a valorização e dignificação dos actores judiciários. Como representantes de um 

órgão de soberania (magistrados) ou profissionais essenciais para a realização da justiça 

(advogados) e fundamentais para a busca da verdade, pacificação social e diminuição do erro 

judiciário (Policia Judiciaria), todos estes profissionais devem ter as suas funções dignificadas, 

criando-lhes condições dignas para o exercício profissional, para o melhoramento de sua 

qualidade de vida e fazendo com que tenham orgulho das funções que desempenham.  

 

 

_______________________________ 

 
5 Artigo 119º da CRGB: “ Os tribunais são órgãos de soberania com competência para administra a justiça 

em nome do povo.”  
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O maior risco de falha em qualquer sistema é a actuação do ser humano. Profissionais 

desmotivados, despreparados e sem condições de trabalho não podem executar um serviço de 

qualidade por muito tempo, além de constituir uma porta aberta para a disseminação da 

corrupção. Basta a presença de quaisquer dos factores acima para todo um sistema (ou 

investimento) ser colocado em risco de falhanço. Portanto, ao investir na infraestrutura está 

investindo-se indirectamente no aumento da auto-estima profissional, dignificando a função. O 

investimento na infraestrutura representa uma melhoria na condição de trabalho, possibilitando 

que um trabalho técnico apurado e de acordo com as melhores técnicas seja desenvolvido. Assim, 

ao investir na infraestrutura, combinada com o investimento na formação profissional, começa-

se a atacar o tríplice factor de risco (falta de motivação, preparação e condições de trabalho) ao 

projecto de Justiça em Guiné-Bissau.  

 

Uma atenção especial deve ser dada ao exercício da Advocacia e ao papel da Ordem dos 

Advogados no desenvolvimento do Sector da Justiça na Guiné-Bissau. Por se tratar de uma 

instituição privada, deve a Ordem dos Advogados, por meios dos mecanismos internos, decidir o 

papel a desempenhar na sociedade guineense. Entretanto, apesar de ser de Direito Privado, não 

se tem qualquer dúvida que a actuação da Ordem e dos Advogados desempenha um relevante 

papel social de interesse público. Se não cabe ao Estado intrometer-se nos assuntos interna 

corporis  da Ordem dos Advogados, cabe,  porém, facilitar e dignificar a actuação dos 

profissionais que a compõem, bem como ajudar na celebração de convénios para o 

apetrechamento da Instituição.  

 

A situação actual da Ordem dos Advogados dificulta até mesmo a sua articulação na busca de 

ajuda internacional, solução viável para a resolução de vários problemas estruturais. Não se 

pode esquecer que uma melhoria no nível geral da Advocacia, seja técnico ou estrutural, trará 

benefícios jurídicos, sociais e económicos ao país. Inicialmente, é o Advogado o porta-voz do 

Cidadão, levando ao Poder Judicial as demandas da população. Um aprimoramento na parte 

técnica da advocacia eleva a qualidade do debate jurídico, inclusive em grau de recurso. Passa o 

Poder Judicial de primeira instância a ser, indirectamente, mais fiscalizado, pois o recebimento 

de um recurso bem elaborado fará com que as instâncias superiores modifiquem (quando for o 

caso) as decisões de primeira instância tomada em contradição com a lei, tendo efeito directo na 

vida do cidadão.  

 

Não se pode desprezar, ainda, que o Advogado, por força do patrocínio oficioso, desempenha uma 

função indispensável para garantir ao Cidadão um Direito Fundamental previsto na 

Constituição6.  Desta forma, apesar de profissional liberal, cumpre em certos momentos uma 

função pública ou de utilidade pública, pois garante ao cidadão o acesso a justiça em sua 

plenitude, já que, como se sabe, o acesso à justiça não se confunde com o acesso aos tribunais. 

Em suma, os Advogados colaboram com o Estado na administração da Justiça devendo o Estado, 

em contrapartida, reconhecer a dignidade da profissão. 

 

Mister se faz, portanto, reconhecer efectivamente a contribuição dos Advogados no 

desenvolvimento da Justiça no País. Não se pode ter uma Justiça independente, tecnicamente 

adequada e justa sem uma advocacia actuante e valorizada. Enfim, a Justiça não é feita apenas 

pelos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, mas também pela importante actuação dos 

Advogados. 

 

Assim, deve o Estado fortalecer a actuação dos Advogados e da Ordem dos Advogados, sem, 

entretanto, intrometer-se ou influenciar as posições institucionais desta categoria. Ao criar 

condições para o exercício da advocacia o Estado dignifica a Profissão e passa a estimular, ainda 

mais, uma melhoria na qualidade dos serviços Jurídicos.  

 

Ao elaborar projectos para a construção ou reforma dos Tribunais, não deve ser esquecida a 

destinação de um espaço aos Advogados, onde possam atender os beneficiários do Patrocínio 

Oficioso ou esperar a chamada para o Julgamento. Deve o Ministério da Justiça, também, 

intermediar, por solicitação da Ordem dos Advogados a assinatura de convénios com Instituições 

internacionais ou congéneres. Deve, por fim, dar todo o apoio possível para a construção de uma 

estrutura própria para a Ordem dos Advogados.   

_________________________________ 

6 Artigo 32 da CRGB.  
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Uma advocacia independente e tecnicamente qualificada, além de melhorar o nível geral da 

justiça, trará um bom resultado financeiro à sociedade guineense, já que facilitará a circulação 

profissional destes advogados no território da OHADA.   

 

Importante, também, para a sociedade é o resultado do Processo Criminal. Muitas vezes a 

decisão do Tribunal reside na aplicação de uma pena. Para a pacificação social e a diminuição da 

criminalidade, organizada ou eventual, não basta modificar ou criar novas leis com penas 

elevadas, pois, como é de conhecimento geral  “o que diminui a criminalidade não é a medida da 

pena, mas sim a certeza da punibilidade”.  

 

Portanto, o sentimento de impunidade deve ser combatido, não só para evitar a Justiça Privada 

ou vingança privada, mas também como factor de desencorajamento, até mesmo transnacional, 

da prática da alta criminalidade.  

 

Não se pode confundir, porém, os criminosos profissionais com os criminosos eventuais ou 

acidentais. O tratamento deve ser diferenciado. Em ambos os casos porém, a ressocialização 

deve ser o norte, sem esquecer o carácter punitivo da condenação. Assim, algumas medidas 

alternativas de pena devem ser estimuladas, bem como a criação de estabelecimentos que 

possibilitem a ressocialização e o cumprimento de pena em condições mínimas previstas pelos 

organismos internacionais.  

 

A existência da Prisão em si, funcionará como um factor intimidatório a prática do crime, bem 

como poderá influir na redução da reincidência.  

 

Tomando por base esses pressupostos, a República da Guiné-Bissau não poupará esforços na 

implementação de sua Política para o Sector da Justiça, contribuindo para a criação de uma 

sociedade Livre e Justa, amparada na lei e na ordem, possibilitando o desenvolvimento do 

cidadão e do país. Assim, nos próximos cinco anos o Sector da Justiça será orientado pela 

seguinte estratégia ao nível das infraestruturas: 

 

 

 

 

 

A construção de novas prisões e a reabilitação das já existentes funcionará como um factor 

intimidatório para evitar a prática de crimes e sua reincidência, afastando o sentimento de 

impunidade que actualmente vigora na Guiné-Bissau.  

 

No prazo de cinco anos serão disponibilizadas 500 (quinhentas) vagas para acolher a população 

carcerária, incluindo homens, mulheres e adolescentes em conflito com a lei. As vagas serão 

distribuídas de acordo com a programação de reabilitação e construção abaixo: 

 

Serão reabilitadas as seguintes unidades prisionais: 

 

a) Uma prisão em Mansoa; 

b) Uma prisão  em Bafatá; 

c) Uma prisão em Canchungo; 

d) O actual Centro de Detenção da Polícia Judiciária. 

 

 

No mesmo prazo de cinco anos, o Estado realizará todos os esforços para construir, na ordem de 

prioridade abaixo, os seguintes estabelecimentos prisionais: 

1 – CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PARA 

CUMPRIMENTO DE PENAS E MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS:  

 

“Reabilitar e/ou construir uma estrutura física que seja adequada para o cumprimento das 

penas de prisão, penas alternativas à pena de prisão e medidas sócio-educativas, atendendo aos 

padrões mínimos internacionais e a separação entre homens, mulheres e adolescentes, bem como 

a identificação de Instituições Públicas ou de utilidade pública que possam beneficiar-se do 

regime de prestação de trabalho social e a celebração de convénios com instituições não estatais 

para o recebimento do adolescente em conflito com a Lei.”   
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        1º Uma prisão central em Bissau, com a incorporação de uma ala de Alta Segurança; 

        2º Uma unidade prisional em Buba; 

        3º Uma unidade prisional em Bissorã; 

        4º Uma unidade prisional em Gabu.   

 

A Guiné-Bissau não dispõe de um serviço prisional administrativo em funcionamento, da mesma 

forma que não existem os meios necessários para transferir de maneira segura os prisioneiros 

entre as diferentes instituições. Assim, além da construção e reabilitação dos espaços físicos, 

também serão realizadas as seguintes acções: 

 

Dotação dos estabelecimentos prisionais de mobiliário e equipamento, assim 

como fardamento para os recursos humanos; 

Aquisição de veículos celulares.  

 

Em relação aos menores em conflito com a lei (comportamentos desviantes) e que estejam 

sujeitos a medidas educativas que representem a privação da sua liberdade, as vagas 

disponibilizadas estarão em locais próprios, separados dos adultos, e com fins educacionais.   

 

Serão identificadas e catalogadas as Instituições não estatais que possam receber e abrigar 

menores em conflito com a lei, ampliando o número de vagas disponíveis e melhorando a 

qualidade da reeducação.    

 

Através da celebração de convénio, precedido de um estudo de viabilidade e adequação, serão 

criadas possibilidades para o cumprimento das penas alternativas à pena de prisão, adequando-

se a execução penal da Guiné-Bissau à tendência internacional de diminuição do 

encarceramento, limitando-se esta hipótese aos crimes mais graves. Assim, maior ênfase será 

dada a prestação do trabalho social já previsto na legislação penal.  

 

 

 

A justiça não pode ser concentrada apenas em Bissau e em outras regiões que também fiquem 

muito distantes das demais localidades do país. Ao estabelecer um novo mapa judiciário, deve 

ser levado em conta as necessidades da justiça juntamente com a previsão constitucional de 

acesso aos Tribunais, ou seja, devem ser atendidos os interesses públicos primários e 

secundários. 

 

Assim, no prazo de cinco anos, o novo mapa judiciário da Guiné-Bissau será constituído da 

seguinte forma: 

 

 

 
  

Quantidade       Tribunal 

 

1   SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

2   TRIBUNAIS DA RELAÇÃO  

1   TRIBUNAL REGIONAL EM BISSAU 

5   TRIBUNAIS REGIONAIS NAS  DEMAIS REGIÕES  

29   TRIBUNAIS DE SECTOR  

2- ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – CONSTRUÇÃO E  

REABILITAÇÃO DE TRIBUNAIS NAS REGIÕES: 

 

“Reorganizar o mapa judiciário da Guiné-Bissau como uma etapa fundamental para levar a 

presença efectiva do Estado a todo o território nacional, como expressão                                       

de sua soberania e factor de pacificação social. Serão construídas ou reformadas as sedes dos 

Tribunais em cada região, possibilitando o desempenho adequado das funções                      

judiciais e dignificando o exercício da profissão.”  

Asus
Destacar

Asus
Destacar



19 

P o l í t i c a  N a c i o n a l  p a r a  o  S e c t o r  d a  J u s t i ç a  

Além dos Tribunais acima, existirão ainda dois Tribunais itinerantes que integrarão e 

funcionarão dentro da esfera da CARAVANA DA CIDADANIA a ser criada conforme 

detalhamento constante na Política de Acesso a Justiça, atendendo as localidades mais distantes 

dos Tribunais Judiciais, nomeadamente o norte/leste  e o sul do país.   

 

Com excepção do Supremo Tribunal de Justiça, que funciona em Bissau, os demais Tribunais 

devem seguir certos critérios para a fixação da sua base territorial. Na fixação da localização dos 

Tribunais foram levados em consideração e analisados de forma combinada os seguintes 

critérios: 

 

a) Critério populacional, privilegiando-se as localidades onde a população é maior; 

b) Critério geográfico, combinado com o critério populacional, procurou-se verificar onde 

o Tribunal poderia atender o maior número de localidades possíveis, combinando 

população e área territorial; 

c) Critério da soberania, procurando distribuir a presença dos Tribunais por todo o 

território nacional, impedindo que grandes extensões territoriais não contem com a 

presença do Estado na área da justiça;  

d) Critério da funcionalidade, pelo qual levou-se em consideração na construção dos 

novos Tribunais a sua proximidade com outros órgãos da justiça já em funcionamento 

ou em adiantado estágio de implantação, a exemplo das prisões; 

e) Critério da infraestrutura existente, pela escassez de recursos financeiros, também foi 

levado em consideração na fixação das localidades aquelas em que já existiam 

prédios em melhores condições ou mais aptos a sofrer uma reabilitação a um custo 

mais baixo. 

 

Assim, os Tribunais serão distribuídos da seguinte forma7: 

 

I – O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BISSAU 

II – 2 TRIBUNAIS DA RELAÇÃO:  

1 em Bissau;  

1 em Bafatá. 

 

O Tribunal de Bissau já existe e encontra-se em funcionamento. A criação de um novo Tribunal 

da Relação decorre da necessidade de efectivar o acesso a Justiça, nomeadamente no tocante a 

facilitação do Recurso na região leste, que conta com um grande número de processos e fica 

distante do Tribunal de Bissau. Portanto, agiliza-se a tramitação processual tornando a justiça 

mais célere. Deseja-se, também, diminuir a sobrecarga do Tribunal da Relação de Bissau, tendo 

como consequência a diminuição do tempo dos processos e uma melhor qualidade das decisões.  

 

 A escolha para a fixação de um novo Tribunal da Relação em Bafatá foi motivada, 

primeiramente, pela sua localização geográfica, podendo atender as necessidades de Gabu e de 

toda a Região Leste do país. Também foi levado em consideração o facto de que a unidade 

prisional de Bafatá ficará pronta em curto prazo, ao contrário da Prisão em Gabu. 

 

 II –  6 TRIBUNAIS REGIONAIS  

 1 em Bissau; 

 1 em Bafatá; 

 1 em Gabú; 

 1 em Buba; 

 1 em Farim;  

 1 em Cacheu.  

 

Os Tribunais de Bissau, Bafatá, Gabu, Buba e Bissorã8 já existem e estão em funcionamento. 

Porém, é necessário a criação de mais um Tribunal Regional para atender a região norte do país. 

Decidiu-se que este fosse localizado em Cacheu dada a importancia de se revitalizar as capitais 

de região.  

______________________________________ 

7 Na definição do Mapa Judiciário deverá ser seguido as recomendações existentes nesta Política, 

dependente da viabilidade técnica-financeira de sua implantação.  

8 O  Tribunal de Bissorã funciona em casa arrendada pelo que e importante a construcaao de nova sede. O 

Conselho de Ministros deliberou que esta fosse em Farim.   
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III -  21 TRIBUNAIS DE SECTOR EXISTENTES  

 

1 Tribunal em Bissau com 6 Juízos9 

1 Tribunal em Nhacra  

1 Tribunal em Safim 

1 Tribunal em Quinhamel 

1 Tribunal em Bula 

1 Tribunal em Canchungo 

1 Tribunal em Cacheu 

1 Tribunal em Ingoré/Bigene 

1 Tribunal em São Domingos 

1 Tribunal em Mansoa 

1 Tribunal  em Bambandica 

1 Tribunal em Contubel 

1 Tribunal em Pirada 

1 Tribunal em Cossé/Galomaro 

1 Tribunal em Gabu 

1 Tribunal em Catio 

1 Tribunal em Quebo 

1 Tribunal em Bolama 

1 Tribunal em Bubaque 

1 Tribunal em Farim 

1 Tribunal em Fulacunda10 

 

Os Tribunais de Sector foram distribuídos de forma que abrangesse a maior parte do território 

nacional, principalmente naquelas localidades em que os demais Tribunais não se fizeram 

presentes.  

 

Para a implementação deste mapa judiciário é necessário reabilitar os seguintes Tribunais: 

 

A sede do Tribunal Regional de Bafatá 

A sede do Tribunal Regional de Gabu 

A sede  do Tribunal Regional de Bissau 

 

Da mesma forma, é necessário construir os Tribunais nas seguintes localidades: 

 

Tribunal da Relação de Bafatá 

Tribunal Regional de Buba 

Tribunal Regional de Farim 

Tribunal Regional de Cacheu 

 

Os Tribunais de sector que precisam ser criados são: 

 

Tribunal em Formosa 

Tribunal em  Bidanda 

Tribunal em Cabedo ou Empada 

Tribunal em Caio 

Tribunal em Prabis 

Tribunal em Tite 

Tribunal em Cacine 

Tribunal em Bubaque 

 

________________________________ 

 
9 O Juízo de Sintra, apesar de existir juridicamente, não encontra-se em funcionamento por falta de espaço.  

10 O Tribunal de Sector de  Fulacunda não está em funcionamento por falta de espaço adequado.  



21 

P o l í t i c a  N a c i o n a l  p a r a  o  S e c t o r  d a  J u s t i ç a  

A criação de novos Tribunais de Sector faz-se necessária tendo em vista tratar-se de localidades 

distantes dos demais Tribunais e cuja população e crescente número de casos justifica a sua 

instalação. É preciso também, dar condições de funcionamento aos Tribunais já existentes. 

 

Os Tribunais devem ser construídos e mantidos de forma que possam dignificar a realização da 

justiça e de seus actores. Pelo menos nos Tribunais de Relação e Regionais deve existir uma sala 

privativa dos advogados, onde os mesmos possam atender de forma digna os assistidos, 

nomeadamente aqueles provenientes do patrocínio oficioso, ou aguardar a chamada para 

julgamento11.  

 

Além da construção ou reabilitação dos prédios dos Tribunais e a definição do novo Mapa 

Judiciário, será estimulada e dada grande importância a criação de Varas Especializadas 

relativamente aos menores, possibilitando um serviço direccionado e capacitado para atender as 

especificidades dos casos envolvendo os interesses das crianças e adolescentes, e as Mulheres. 

Também será criado e instalado o Tribunal Administrativo e Fiscal, sendo o seu funcionamento 

especificado em lei própria. 

 

Por fim, deve-se efectuar todos os esforços para que sejam construídas residências para 

Magistrados e funcionários que estejam em serviço permanente no interior do país.      

 

 

 

 

Evidentemente que a construção ou reabilitação de prédios dos Tribunais, por si só, não é 

suficiente para fazer com que a justiça funcione adequadamente. É importante criar condições 

de funcionamento para extrair ao máximo os benefícios trazidos pela reabilitação ou construção 

de novas instalações. Em suma, tão importante quanto a estrutura física é a existência de 

equipamentos e bens de consumo a serem utilizados na actividade judiciária.   

 

Para criar uma condição ideal de trabalho um longo caminho precisa ser percorrido. No início é 

necessário criar o básico, sem o qual qualquer Política de Apetrechamento tornar-se-á 

inexequível. O fornecimento de energia eléctrica nas sedes dos Tribunais mostra-se como uma 

necessidade inadiável, sem a qual qualquer outra medida de modernização não poderá ser 

implementada.  

 

O maior empenho será dado para a solução deste grave problema, instalando-se painéis solares 

para o fornecimento de energia para os Tribunais, já que, comparada com outras opções, esta 

solução mostrou-se mais viável a longo prazo e de maior facilidade de gestão.  

 

Seguir-se-á ao fornecimento de energia o fornecimento de equipamentos de informática que 

ajudarão a realizar uma Justiça mais célere e eficiente, bem como facilitará o controlo 

processual e a colecta de dados para um melhor direcionamento dos recursos.   

 

Será lançado um Plano Nacional de Informatização do Sector da Justiça, pelo qual ao final de 05 

(cinco) anos o Supremo Tribunal de Justiça, os Tribunais de Relação e os Tribunais Regionais 

estarão minimamente informatizados, além do Tribunal de Sector de Bissau. Trata-se de dotar 

as Secretarias dos Tribunais e as Salas de Julgamento (audiências) com o suporte informático 

mínimo que agilize o andamento dos serviços, possibilite um maior controlo dos processos e 

permita uma maior divulgação de seus actos.   

 

_________________________________ 

 
11 Caberá a Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau a colocação dos móveis e bens de consumo da respectiva 

sala, diligenciando, também, na sua manutenção e limpeza.  

3- APETRECHAMENTO  DOS TRIBUNAIS:  

 

“ Dotar os Tribunais de todas as condições para o seu funcionamento, possibilitando a realização 

mais célere e eficaz da justiça, bem como um maior controlo dos processos e seu        

arquivamento, mapeamento e relatório, contribuindo para a realização da Justiça e permitindo  

a recolha de dados relevantes que propiciarão a elaboração mais precisa de                         

futuras Políticas para o Sector da Justiça.”  

Asus
Destacar
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É importante ressaltar que a Informatização do Sector da Justiça abrange ambas 

Magistraturas, bem como far-se-á todos os esforços para a informatização dos Serviços de 

Inspecção dos Tribunais e do Ministério Público.   

 

Diante da escassez de recursos financeiros e materiais, é importante uma melhor gestão dos 

recursos existentes, sejam eles financeiros ou de bens de consumo. Buscar-se-á fazer o mais com 

o menos, evitando-se o desperdício e a não utilização racional dos poucos materiais existentes. 

Também, haverá uma padronização nos procedimentos utilizados para o arquivamento e gestão 

física do processo, diminuindo os custos e possibilitando um maior controlo.  

 

O fornecimento de bens de consumo (expedientes administrativos) será precedido de um 

planeamento feito por cada Tribunal e submetido ao órgão competente, possibilitando a 

existência de material sobressalente que impeça a paralisação dos serviços. Também, em 

conjunção com o controlo dos processos, será possível verificar se o material solicitado é 

compatível com as necessidades do Tribunal, contribuindo para a transparência na gestão dos 

recursos financeiros da Justiça e dificultado a má gestão dos recursos públicos.  

 

A gestão mais ampla destes recursos deve ficar a cargo de uma Comissão Nacional de Justiça12, 

a ser criada nos termos da Política para o Sector, funcionando como um órgão centralizador das 

acções políticas, de controlo e de gestão dos recursos judiciários.   

 

 

A Polícia Judiciária desempenha um papel relevante na Administração da Justiça, face a 

investigação que realiza nos processos criminais. O bom resultado de um julgamento e, muitas 

vezes, a justiça de uma decisão, está intimamente ligada a actuação da Polícia Judiciária.  

 

Quando o Estado passou a adoptar uma política firme e consistente de combate a criminalidade 

organizada, a função da polícia judiciária ganhou relevância, não só com a investigação 

propriamente dita, mas também com um aperfeiçoamento no tratamento das informações e a 

realização de perícias técnicas.  

 

É uma necessidade premente a construção da Sede da Polícia Judiciária, concentrando em um 

único prédio os principais laboratórios a serem construídos, possibilitando uma maior eficiência 

e organização dos serviços.  

 

Serão construídas 03 (três) Directorias da Polícia Judiciária localizadas em Bissorã(ou Mansoa), 

Bafatá e Buba, além de 04 (quatro) Unidades de Inspecção localizadas em Canchungo, Gabu, 

Catió e Bubaque, minimizando os problemas causados pela diminuta presença policial nestas 

regiões. 

 

Para cumprir suas funções institucionais a Polícia Judiciária fica dependente de equipamentos 

técnicos e formação específica dos seus operadores. É notório que o tráfico de drogas é uma 

ameaça a estabilidade do país e a ordem pública. Para o combate ao tráfico de drogas não basta 

apenas a actuação policial isolada, fazendo a apreensão do envio ou recebimento de drogas. É 

preciso que os membros do tráfico sejam punidos, o que depende de uma comprovação técnica de 

que aquele produto apreendido encontra-se na lista de estupefacientes ou outras substâncias 

proibidas. E a única forma de cumprir esta exigência legal é através da sua comprovação técnica 

indiscutível.   

 

_________________________________ 

12 A sugestão é a criação de um órgão multi-sectorial representando as Instituições ligadas ao sector da 

Justiça, tendo como função primária a designação e acompanhamento da Política para o Sector da Justiça  e 

como função secundária  a gestão, controlo e fornecimento dos equipamentos e  materiais de consumo das 

instituições envolvidas (públicas e privadas). A Comissão Nacional de Justiça será a parte técnica do 

Conselho de Coordenação da Justiça, já criado.  

4 - APETRECHAMENTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA:  

 

“ Criar condições estruturais de funcionamento da Polícia Judiciária, possibilitando o 

desempenho do seu papel institucional e contribuindo para o combate a criminalidade, 

nomeadamente o tráfico de drogas e o crime organizado.”  
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Também, na investigação dos crimes em geral e nos crimes praticados pelas organizações 

criminosas em particular, é essencial a investigação da polícia científica. Sem os equipamentos 

adequados não se pode apurar e determinar, com certeza juridicamente aceitável, a autoria do 

crime, a forma de execução e a arma utilizada, dependendo a condenação apenas da prova 

testemunhal, altamente falível e sujeita a intimidação. É de se notar que actualmente só existe 

um Médico Legista em actuação na Guiné-Bissau, ficando sobrecarregado e comprometendo a 

agilidade de seu trabalho.   

 

Assim, torna-se imprescindível dotar a Polícia Judiciária de laboratórios técnicos adequados 

para a realização dos exames toxicológicos, balísticos e Médico-Legal.  

 

A Política para o Sector da Justiça terá como uma de suas prioridades dotar a Polícia Judiciária 

de um Laboratório Toxicológico e o fornecimento de Kits para testes rápidos de identificação de 

estupefacientes, bem como a construção de um laboratório de Medicina-Legal atendendo 

prioritariamente aos casos de crimes violentos, crimes sexuais, crimes praticados contra os 

grupos vulneráveis e crimes relativos as organizações criminosas. 

 

Assim, no prazo máximo de cinco anos a Polícia Judiciária terá a sua disposição um laboratório 

de Medicina-Legal e um laboratório de Polícia Científica que englobará diversas especialidades.  

 

 

 

Nas sociedades democráticas, o Advogado exerce uma relevante função na estabilidade do país, 

no cumprimento da lei e na pacificação social. Nos processos cíveis cabe ao Advogado levar ao 

Tribunal as razões do seu assistido, sendo a forma de sua apresentação controlada pelas normas 

deontológicas, o que possibilita uma maior efectivação da Justiça.  

 

Nos processos criminais a actuação do advogado mostra-se essencial, pois, na prática, é o 

fiscalizador da legalidade e de que as garantias constitucionais do suspeito sejam respeitadas.  

 

A própria legislação da Guiné-Bissau já estatuiu que não há qualquer hierarquia entre os 

Advogados e os Magistrados, havendo entre ambos os deveres de urbanidade e cortesia. 

Portanto, deve ser dispensado ao Advogado a mesma dignidade que é dispensada ao Magistrado, 

reconhecendo o seu carácter de colaborador da Justiça. 

 

Evidentemente, por se tratar de uma Organização Privada, o Estado encontra algumas 

limitações para contribuir com o melhoramento da estrutura da Ordem dos Advogados, inclusive 

a independência da mesma. Entretanto, pode o Estado contribuir decisivamente para a 

dignificação da profissão, seja através da criação de espaços próprios para os advogados nas 

sedes dos Tribunais, conforme mencionado anteriormente, seja através de estímulos e facilitação 

da ajuda externa para atender as necessidades da Ordem dos Advogados.  

 

O Estado irá realizar todos os esforços para facilitar e dignificar o exercício da advocacia. Para 

tanto, além de outras que venham a ser apontadas, o Estado irá empenhar-se na resolução das 

seguintes necessidades: 

 

 

a) Apoio para a construção da nova Sede da Ordem dos Advogados; 

b) Criação de uma estrutura mínima de Trabalho para os Advogados dentro dos 

Tribunais; 

c) Incluir, no que for possível, a Ordem dos Advogados nos benefícios a serem 

concedidos pela Comissão Nacional de Justiça no tocante aos equipamentos e bens de 

consumo (expedientes administrativos).  

5 – APETRECHAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS: 

 

“ O Advogado exerce uma relevante função social, sendo um actor essencial ao bom andamento 

da Justiça. O Estado reconhece a importância dos Advogados e da Ordem dos Advogados da 

Guiné-Bissau, estimulando o seu apetrechamento e a melhoria de suas condições de Trabalho.” 
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O funcionamento dos serviços de Registo e Notariado é de extrema importância no 

desenvolvimento do país. Sem ele, toda a segurança jurídica dos negócios fica comprometida e o 

Estado não pode ter a exacta dimensão da situação do país, prejudicando a elaboração de 

políticas públicas adequadas.  

 

Em relação ao cidadão, muitos deles não tem sequer seu registo civil, o que representa uma 

situação em que há falta de dignidade e cidadania, pois o mais elementar aspecto da  cidadania 

é o registo de nascimento de uma pessoa. 

 

O Governo da Guiné-Bissau concebeu uma política nacional de mobilização para o registo civil, 

através de um Plano Nacional 2010/2013, com o objectivo de registar todas as crianças 

guineenses de 0 a 7 anos de idade e ampliar em 60% a cobertura do registo de nascimento para a 

população não registada, além de criar mecanismos de sustentabilidade do registo civil de 

nascimento. Portanto, todo o empenho será feito para atingir as metas já fixadas.  

 

Os serviços de Registo e Notariado contam actualmente com 50 postos de Registo Civil, sendo 2 

Conservatórias, 8 Delegacias Regionais e 40 postos Sectoriais. É de notar-se, por fim, que o 

sector de Registo e Notariado enfrenta as mesmas dificuldades de infraestrutura, acesso a 

tecnologia e formação de todos os demais sectores da justiça.  

 

Assim, para a solução dos problemas relacionados ao Sistema de Registo e Notariado, serão 

realizadas as seguintes acções: 

 

 a) Reabilitação da Conservatória de Registo Civil deBafata; 

 b) Construção das Conservatória de Registo Civil de: 

I- Biombo 

II-Cacheu 

III-Oio 

IV-Gabu 

V-Quinera 

VI-Tombali 

VII- Bulama –Bijagos 

c) Construção da Conservatória de Registo Civil do bairro da Ajuda e Santa Luzia.   

 

  

Nas construções previstas para o Registo e Notariado, vai ser dada preferência a construção de 

seus prédios juntos com outros serviços judiciais, facilitando o acesso da população e ampliando 

a eficiência da Administração Pública. Também vai ser criado um Centro de Formalidades das 

Empresas, também denominado Guichet Único. Será um serviço de atendimento e de prestação 

de informações aos utentes que tem por finalidade facilitar os processos de constituição, 

alteração ou extinção de empresas e actos afins. 

 

Consiste na instalação física, num único local de delegações ou extensões dos serviços ou 

organismos da Administração Pública que mais directamente intervêm nos processos 

empresariais. 

6- APETRECHAMENTO DO REGISTO E NOTARIADO  

  

“ O desenvolvimento social e económico, a segurança jurídica nas transacções comerciais, 

civis e imobiliárias e a dignidade do cidadão só pode existir com o funcionamento adequado 

do Registo e Notariado.” 

7- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA  

 

“Criar uma estrutura física de referência para o desenvolvimento profissional de todos       

aqueles que colaboram com a realização da justiça.” 

Asus
Destacar
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O desenvolvimento do Sector da Justiça em Guiné-Bissau passa, necessariamente, pelo 

aperfeiçoamento dos seus actores. Para tanto, deve-se investir em formação do capital humano, 

o que requer formadores qualificados e estrutura física adequada.  

 

Neste quadro, a construção do Centro de Formação Jurídica (CENFOJ) mostra-se fundamental, 

uma vez que a instituição será a responsável pelas provas de ingresso nas respectivas carreiras 

jurídicas, bem como realizará as actividades de formação inicial e contínua dos actores judiciais. 

 

O arcabouço jurídico do CENFOJ já foi realizado, porém há a necessidade de entrar em efectivo 

funcionamento, o que não pode ocorrer sem que lhe sejam concedidos os espaços físicos 

indispensáveis para suas actividades. 

 

Portanto, todos os esforços serão realizados para construir as instalações do Centro de Formação 

Jurídica, de acordo com o projecto arquitectónico já aprovado e de forma a atender suas 

necessidades elementares.  
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POLÍTICA PARA O SECTOR DA JUSTIÇA: 
 ESTRATÉGIA RELATIVA A REFORMA LEGISLATIVA 

 

 

A 
 sociedade Guineense tem enfrentado há muito tempo problemas relacionados com a 

admissibilidade de condutas culturais que violam os Direitos Individuais e os Direitos 

Humanos, em particular os relativos a Mulher. Simultaneamente, novos problemas 

vão surgindo ao abrigo da criminalidade mais sofisticada e moderna, tais como o 

tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, branqueamento de capitais e crimes informáticos, 

ampliando o rol das condutas a serem combatidas pelo Estado.  

 

Algumas destas condutas não estão expressamente previstas na legislação da Guiné-Bissau ou 

encontram um respaldo na prática cultural juridicamente tolerável, demonstrando a 

necessidade de urgente actualização da legislação nacional. Os integrantes dos chamados grupos 

vulneráveis não têm uma protecção legal adequada ao recorrer ao Poder Judicial, nem mesmo 

terão sucesso em ver os violadores dos seus direitos punidos de acordo com a Lei. Precisa o 

Estado agir na criação ou modificação das leis, regulando ou punindo expressamente certas 

condutas, não se admitindo que deixe a resolução destes problemas a certos grupos sociais, pois 

é sabido que “onde há fortes e fracos a liberdade escraviza e a lei liberta”.  

 

No tocante a criminalidade organizada, precisa a República da Guiné-Bissau criar normas que 

tragam novos e mais modernos mecanismos de combate ao crime, acompanhando as melhores 

soluções internacionais, adaptadas, evidentemente, a realidade do país.   

 

Desta forma, a situação do actual ordenamento jurídico do país apresenta um duplo desafio: 

combater algumas práticas modernas e outras antigas, mas ambas incompatíveis com uma 

sociedade justa, igualitária, segura e estável. Portanto, o Direito tem que ser utilizado como 

factor de alteração social, criando instrumentos que possibilite o Estado a reprimir tais práticas 

e proteger os mais vulneráveis. Também, através da Lei, o Estado e a sociedade demonstram 

claramente sua desaprovação em relação a certas condutas, possibilitando uma actuação mais 

efectiva de educação, prevenção e repressão de certas práticas.  

 

No âmbito da justiça, também é frequente, e justa, o descontentamento com a morosidade 

judicial. Evidentemente, o problema da morosidade da justiça não é determinado por um único 

factor, por isto a solução deste problema não se encontra isoladamente ou apenas através da 

reforma legislativa. Contribuem para a morosidade da Justiça a falta de estrutura, a falta de 

materiais de trabalho, número insuficiente de funcionários e Magistrados, falta de motivação e 

carência na qualificação profissional. Mas também, parte do problema é a actual legislação, 

nomeadamente a legislação processual.  

 

Dentro de uma série de medidas a serem adoptadas para combater a morosidade, encontramos a 

adequação legislativa. Primeiramente, é preciso entender que o processo não é um fim, o 

resultado da prestação jurisdicional, mas apenas um meio para chegar-se a uma solução legal. E 

como tal, deve estar isento de formalismos excessivos e inúteis, mantendo-se apenas aqueles 

indispensáveis para chamar a atenção dos actores judiciais da importância de seus actos ou que 

visem preservar as garantias de defesa do cidadão.  

 

Também é preciso estabelecer consequências mais efectivas para o reiterado incumprimento de 

prazos por partes dos actores judiciais, fixando a sua responsabilização funcional. Assim, 

através da Comissão Nacional de Justiça será estabelecido um maior controlo da actividade 

jurisdicional, acompanhando o volume de acções em cada um dos Tribunais e a produtividade 

dos actores judiciais, bem como a divulgação destes números para a sociedade.  

 

A reforma legislativa proposta nesta Política terá como objectivos principais suprir quatro 

necessidades diversas: 

 

“Executar uma ampla e coerente reforma legislativa, incluindo a extensa divulgação 

da legislação em vigor, propiciando uma modernização do sistema legal, uma 

aceleração na conclusão dos processos e a criação de ferramentas para superar os 

novos desafios jurídicos existentes na Guiné-Bissau” 
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a) Impedir práticas costumeiras que violem a dignidade das pessoas, os Direitos 

Humanos, a igualdade de género ou que de qualquer forma sejam discriminatórias, 

integrando os aspectos positivos da legislação e do direito consuetudinário da ordem 

jurídica guineense; 

b) Criar meios e instrumentos adequados para o combate a criminalidade organizada e 

outros crimes que ponham em risco a soberania do país; 

c) Transformar os processos judiciais em procedimentos mais céleres e menos formais; 

d) Criar e Regular os Organismos necessários para uma melhor realização da Justiça. 

 

 

 

Na linha da reforma legislativa, é importante ressalvar que a Assembleia Nacional (ANP) 

aprovou o Programa de Governo relativamente a reforma do Sector da Justiça, o que inclui 

questões concernentes a matéria Legislativa. Já foram aprovados os Diplomas considerados 

como sendo a base da reforma do sector judiciário, nomeadamente a Lei da Organização dos 

Tribunais Judiciais, o Decreto-Lei do Conselho de Coordenação Judiciária, a  Lei da Organização 

e Funcionamento do Tribunal de Execução de Penas, Lei de Organização da Investigação 

Criminal, Lei de Perda de Bens a Favor de Estado em Processo Crime, Lei de Acesso a Justiça, 

aguardam aprovação os Diplomas relativos a legislação prisional e estão sendo elaborados os 

Diplomas relativos ao combate a criminalidade organizada e a Lei Orgânica do Ministério 

Público e o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Portanto, parte da reforma 

legislativa proposta nesta Política já esta em efectivo andamento.  

 

A  lei que esta em vigor pressupõe ser conhecida por todos. Trata-se de pressuposto básico para 

a eficácia de uma Lei, pois o conhecimento geral é indispensável para a obediência da norma e 

até mesmo sua aplicação pelas autoridades. Tanto é assim, que a ninguém é dado escusar-se da 

aplicação de uma norma alegando que não a conhece. Se por um lado o conhecimento da norma é 

uma presunção legal, tem-se, por outro, a obrigação do Poder Público em divulga-la o mais 

amplamente possível.  

 

Assim, em geral, a publicação da norma é um dos pré-requisitos para sua entrada em vigor, pois 

só com a sua publicação ela passará a ser, presumivelmente, de conhecimento de todos. 

Portanto, instrumentos eficazes de publicitação da norma precisam ser utilizados, para dar um 

conhecimento mais amplo possível da sua entrada em vigor. 

 

A criação de mecanismos mais modernos de divulgação, nomeadamente a forma electrónica, 

mostrou-se mais viável na sua implementação, seja na extensão do público a ser beneficiado ou 

na preparação do Estado para a sua modernização. Além do mais, deve evitar-se fazer gastos 

consideráveis em tecnologia que caminha rapidamente para torna-se obsoleta. 

 

A divulgação da norma em si deve ser acompanhada, quando for o caso, de campanhas de 

esclarecimentos, direccionada ao público-alvo e veiculada em linguagem acessível aos menos 

instruídos. Enquanto a publicação das normas na sua íntegra atende a necessidade primordial 

dos juristas, que as interpretarão e as aplicarão, as campanhas de divulgação atendem as 

necessidades da comunidade, leiga em matéria jurídica, mas destinatária final da norma. 

Portanto, a publicação da norma por quaisquer dos meios escolhidos não exime o Poder Público 

de realizar campanhas de esclarecimentos, orientação e divulgação.  

 

Assim, nos próximos cinco anos, o Sector da Justiça em matéria legislativa será orientado pela 

seguinte estratégia: 

 

1- REVISÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL, PROCESSUAL E DE EXECUÇÕES PENAIS 

 

“Rever a legislação penal para proibir expressamente práticas culturais violadoras dos Direitos 

Humanos; Criar mecanismos para redução da violência doméstica e outras formas de violência 

baseada no género; criar normas mais severas e eficazes para o combate ao Crime Organizado, 

inclusive no seu aspecto financeiro; rever a legislação processual penal, possibilitando um 

andamento mais coerente do processo e rever a Execução da Pena, possibilitando uma maior 

utilização das formas alternativas de cumprimento de pena.”  
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Por práticas culturais e tradicionais é frequente o desrespeito pelos direitos das mulheres, 

nomeadamente na questão da “mutilação genital feminina”. Apesar do seu aspecto cultural e 

religioso, não resta a menor dúvida de que tal prática viola um direito fundamental da mulher e 

por isto deve ser combatida. 

 

Além do mais, a Guiné-Bissau ratificou a CEDAW em 1985 e seu protocolo facultativo em 2009, 

comprometendo-se a rever seu quadro legal em relação aos direitos das mulheres. 

 

Inicialmente, é preciso estabelecer claramente que tal prática, assim como as demais práticas 

nefastas, constitui, ou constituirá, um acto criminoso, acabando-se definitivamente com a dúvida 

actualmente existente se a excisão é punida ou não pelo actual código penal.  

 

Conjuntamente com a campanha de sensibilização, a expressa tipificação desta conduta será 

uma demonstração clara de que o Estado não mais tolera esta prática e que empenhará todos os 

esforços no combate a esta conduta.   

 

Também outras medidas precisam ser tomadas para a diminuição da violência baseada no 

género em geral e violência doméstica em particular, criando condições de punição do agressor 

na medida em que será dado um maior suporte a vítima. Assim, evitar-se-á que a violência 

doméstica fique sem punição face a falta de condições económicas da vítima ou a falta de 

protecção em caso de denúncia as autoridades.  

 

Portanto, torna-se imperioso a revisão do Código Penal nestas questões, contemplando as 

determinações da CEDAW. 

 

Por outro lado, não se pode deixar de ter em conta o princípio do Direito Penal Mínimo. Assim, 

deve ser retirada do quadro criminal as condutas que possam ser resolvidas na esfera 

meramente civil, a exemplo do dano negligente, deixando tipificado apenas condutas específicas 

e que não possam, ou não devam, ser resolvidas de outra forma.  

 

O nível de globalização atingido hoje em dia faz com que nenhum país esteja fora dos circuitos 

da criminalidade organizada transnacional. Por isso torna-se imperioso proceder a actualização 

da legislação no tocante ao crime organizado e a criminalidade complexa, possibilitando o 

combate ao tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos e o branqueamento de capitais.  

 

No processo penal, necessário se faz uma revisão nos prazos processuais, nomeadamente os 

prazos para a aplicação das medidas de coacção, que, na prática, dificulta bastante a aplicação 

da lei penal.  

 

Tem-se em mente que a elaboração e a aprovação de novos códigos de direito material ou 

processual é uma operação que demanda muito tempo e recursos (financeiros e humanos), além 

de envolver questões de fundo que inviabilizariam a sua entrada em vigor em curto período. 

Portanto a opção por um novo Código Penal e Processual mostra-se inadequada para a solução 

imediata dos problemas existentes nesta área. Assim, optou-se pela micro-reforma da legislação 

penal e processual, ou seja, serão feitas modificações em partes específicas da legislação, que 

poderão ser modificadas apenas na parte em que se mostrem inadequadas para resolver os 

problemas actuais. Assim, a modificação pode atingir apenas o conteúdo que se mostre 

necessário, modificação que será feita de forma articulada e harmónica com o Código e o novo 

espírito legislativo, sem passar pelos inconvenientes da elaboração, redacção e discussão que um 

novo código requer.  

 

No prazo de cinco anos serão reformados as seguintes partes: 

 

I - do Código Penal: 

a)Tipificação dos Crimes complexos, das praticas nefastas e da mutilação genital feminina; 

b)Retirada de delitos de menor potencial e que sejam meramente civis; 

c) Reforço na criminalização do tráfico de pessoas; 

d) Agravação das penas em crimes com utilização de menores. 

 

II - do Código de Processo Penal: 

a) Revisão dos Prazos Processuais; 

b)  Retirada de actos desnecessários; 

c) Medidas de Coacção; 

d) Adaptação do Código a realidade guineense.  
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Serão também criadas as seguintes legislações: 

 

a) Legislação especial com regras para tratamento de prisioneiros; 

b) Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais; 

c) Estatuto dos Guardas Prisionais; 

d) Legislação específica para bens afectos à prática de crimes de tráfico de droga e sua 

respectiva disposição; 

e) Regime Especial para jovens em conflito com a lei; 

f) Estatuto jurisdicional do menor. 

 

 

Nas questões civis, o maior problema enfrentado pela Justiça Guineense é a demora na 

tramitação processual e a consequente conclusão do processo, ou seja, o tempo decorrido entre a 

propositura da acção e o cumprimento efectivo da decisão judicial. 

Uma legislação mais ágil aumentará a necessidade de uma melhoria na infraestrutura existente 

e no número de pessoal, já que haverá mais decisões e diligências a cumprir, tornando-se 

impossível o atendimento da nova demanda com o quadro actual. Portanto, a modificação 

legislativa sem a criação da estrutura mencionada nesta Política, pouco servirá. É preciso agir 

simultaneamente em todos os focos que representam um atraso na finalização de um processo.  

Assim, tem-se a consciência de que a aprovação da legislação defendida nesta Política não 

representa, isoladamente, a solução para todos os problemas relativos a morosidade processual.  

Optou-se em matéria civil e processual civil pela mesma solução apresentada na esfera criminal, 

ou seja, micro-reformas ou reformas pontuais em partes da legislação que não mais possibilitem 

a solução de certas problemas ou necessidades, tendo em vista os mesmos fundamentos expostos 

naquela Política.  

É preciso, também, uma modificação na mentalidade jurídica, deixando de considerar o processo 

como uma finalidade em si, mas apenas como um meio para chegar a um decisão célere, legal e 

justa. Por isto, devem ser retirados todos os formalismos desnecessários ou exagerados, 

permanecendo, apenas, aqueles que sejam indispensáveis para a manutenção da lisura e 

reconhecimento da importância do acto judicial.   

Também deverá ser especificado na legislação prazos mais definidos para que todos os actores 

judiciais possam intervir, cabendo a legislação deontológica estabelecer as consequências para o 

incumprimento dos prazos, nomeadamente dos Magistrados e funcionários judiciais.  

No prazo de cinco anos serão reformados as seguintes partes: 

I - do Código Civil: 

 

a) Proibições para o casamento precoce; 

 

b) Actualização do Direito de Família e do Direito das Sucessões. 

 

II - do Código de Processo Civil: 

  

 a) Revisão dos prazos processuais; 

  

 b) Retirada de todos os actos e procedimentos desnecessários, diminuindo o formalismo 

exagerado;  

  

 c) Reforçar as garantias de imparcialidade e independência dos Magistrados.  

 

2- REVISÃO DA LEGISLAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

 

“ Rever a legislação civil, modernizando as soluções actualmente adoptadas, principalmente nas 

questões de família e menores, ao passo em que se modifica a legislação processual com o 

objectivo de reduzir o tempo médio de duração de um processo judicial.”  

Asus
Destacar

Asus
Destacar
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O Programa de Governo em Matéria Legislativa foi criado precedido de um estudo de viabilidade 

e necessidade jurídica. Os Diplomas ali elencados são de extrema importância para o país e 

serão feitos todos os esforços para a sua aprovação. 

 

Até o momento não foram aprovados os seguintes diplomas: 

a) a Lei Orgânica da Interpol e da Polícia judiciária 

 

Dentro do Programa de Governo em Matéria Legislativa não foram iniciadas as elaborações dos 

diplomas: 

 

a)  de harmonização da legislação interna à CDC e a CEDAW. 

b) Lei orgânica dos Tribunais de Sector 

 

Assim, todo o empenho será realizado para que os Diplomas acima mencionados sejam 

submetidos a apreciação e aprovados, dotando o país de uma legislação mais moderna e apta a 

atender as necessidades judiciais.   

 

Fora do Programa de Governo em matéria legislativa existem outros Diplomas que também 

precisam ser criados, não só para regular determinadas matérias como também para viabilizar a 

implementação integral desta Política para o Sector da Justiça.  

 

Dentre os Diplomas que se mostram necessários de imediato estão: 

 

a) Regulamentação das  custas judiciais; 

b) Assistência Jurídica prestada pelo Estado e Organizações não Governamentais; 

c) Criação e Regulamentação da Comissão Nacional de Justiça; 

d) Estatuto dos Guardas Prisionais; 

e) Legislação Especial sobre tratamento de prisioneiros; 

f) Regulamento geral dos estabelecimentos prisionais. 

g) Código de Registo Civil; 

h) Estatuto dos Funcionários Judiciais; 

i) Lei de Protecção as Testemunhas; 

j) Lei Orgânica das Secretarias Judiciais; 

k) Lei de Gestão de Cofre Geral de Justiça;  

l) Lei dos crimes informáticos; 

m) Lei de cooperação judiciária; 

n) Regime jurídico de Armas;  

o) Direito de acção popular;  

p) Legislação tributária;  

q) Alargamento de prazos processuais relativo aos crimes complexos; 

r) Código de Estradas; 

s) Prazo de decisão do Juiz e suas consequências pelo incumprimento.  

 

 

É importante notar, que um dos grandes problemas enfrentados pelo Estado da Guiné-Bissau 

nos últimos anos é a interferência militar nas questões civis ou políticas do Estado, sendo um 

factor de instabilidade no país.  

 

Sem embargo do relevante papel desempenhado pelos Militares na conquista da independência e 

de sua fundamental actuação na manutenção da paz, deve-se evitar a sua ingerência na esfera 

civil ou política, mantendo-se a ordem constitucional do país.  

 

O meio para a solução de divergências ou correcção de actos da administração deve ser o legal ou 

o democrático, mas nunca o militar. Caso contrário, por melhor que sejam as razões invocadas, o 

sentimento de estabilidade fica comprometido, afastando os investimentos estrangeiros, a ajuda 

internacional e o empenho dos cidadãos nacionais, condenando o país a viver em eterna 

dificuldade financeira e social.  

 

Portanto, mister se faz uma melhor definição da actuação militar nas questões civis e sua 

3 – CRIAÇÃO DE NOVOS DIPLOMAS 

 

“Agilizar a redacção e a aprovação dos Diplomas previstos no Programa de Governo em Matéria 

Legislativa, bem como criar outros Diplomas que se mostram urgentes para atender as 

necessidades imediatas do Sector da Justiça.”  

Asus
Destacar
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subordinação a Constituição, bem como um clara definição e delimitação do crime militar e do 

crime comum praticado pelo militar, sendo que esta última conduta deverá ser julgada como 

crime comum e pelo tribunal civil. 

 

Será, também, modificada a estrutura de funcionamento do Tribunal Militar, passando-se a ter 

uma estrutura comprometida mais com a Lei Militar e menos com o Comando Militar, 

concedendo ao Tribunal Militar a independência funcional e estrutural necessária para o 

desempenho de suas funções.   O Magistrado Judicial é representante de um órgão de soberania, 

tendo a garantia de independência no exercício de suas funções.  

 

Porém, o exercício desta soberania ou dos poderes a ela inerente não é para proveito pessoal ou 

institucional, mas sim de toda a sociedade, pois de acordo com a CRGB a soberania reside no 

povo.  

 

Portanto, a garantia de independência não pode significar ausência de controlo sobre sua 

actividade ou falta de compromisso com os prazos judiciais. Ainda que a falta de compromisso 

com a celeridade da justiça represente um número muito pequeno dos magistrados, tal facto 

repercute negativamente em toda a imagem do judiciário, tomando-se por regra, aquilo que é 

excepção.  

 

Do mesmo modo pode-se falar dos Magistrados do Ministério Público, da Polícia Judiciária e dos 

Funcionários Judiciais. Enquanto os Advogados que não cumprem os seus prazos estarão 

sujeitos a pena disciplinar, a responsabilidade civil e de ver o processo prosseguir sem o acto que 

deveria praticar, os demais actores judiciais, em geral, não sofrem com este problema, pois a 

sanção para a não realização do acto é apenas disciplinar e sempre escusável pela alegação, em 

geral verdadeira, de sobrecarga de serviço. 

 

Assim, é necessário implementar um sistema de controlo da actividade judicial, nomeadamente 

com a divulgação dos números de cada instituição, por sector e por pessoa, possibilitando a 

verificação da produtividade e do trabalho acumulado. Possibilita-se, assim, não só um maior 

controlo dos magistrados, mas a articulação de uma Política mais eficaz no sector na justiça, 

nomeadamente na designação do mapa Judiciário. 

 

Para uma maior transparência e para evitar soluções meramente corporativas, a análise destas 

informações ficará a cargo da Comissão Nacional de Justiça, composta por Membros das 

Magistraturas, do Ministério da Justiça, da Ordem dos Advogados, dos sindicatos das duas 

magistraturas e de um representante da sociedade civil proveniente de instituição ligada ao 

sector da Justiça.  

 

Caberá a Comissão Nacional de Justiça a análise destas informações e a delineação de medidas 

para a solução dos problemas encontrados. Entretanto, diante da verificação de falhas ou falta 

de compromisso profissional de qualquer actor judicial, as conclusões e sugestões obtidas pela 

Comissão Nacional de Justiça serão encaminhadas para as respectivas instituições, que através 

dos órgãos próprios (Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério 

Público e Conselho de Ética da Ordem dos Advogados) tomarão as medidas disciplinares que 

entender devidas.  

 

Apesar de um acompanhamento atento da actividade judicial, não caberá a Comissão Nacional 

de Justiça qualquer pronunciamento sobre a técnica ou justiça da decisão, garantido-se a 

independência do poder judiciário e mantendo-se a plena competência dos Conselhos Superiores 

e Órgãos de Inspecção, inclusive no aspecto disciplinar.  

 

A Comissão Nacional de Justiça funcionará como um órgão de identificação e avaliação dos 

problemas existentes, apontando soluções conjuntas e harmónicas dentre todos os actores 

judiciais, auxiliando, em termos de informação e tratamento de dados, o Conselho de 

4 - ESTABELECER UM MAIOR ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE 

JURISDICIONAL E DA POLÍTICA PARA O SECTOR DA JUSTIÇA 

 

“Estabelecer uma maior monitorização da actividade jurisdicional através de uma Comissão 

supra corporativa, contribuindo com os Conselhos Superiores para a exigência nos 

cumprimentos dos prazos e exibição de relatórios de produtividades, possibilitando uma maior 

transparência na actividade jurisdicional e uma racionalização das medidas destinadas ao 

Sector da Justiça.” 
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Coordenação, os Conselhos Superiores e a Ordem dos Advogados, sem entretanto, retirar-lhes a 

competência própria.   

 

É de se notar ainda, que uma das principais características desta Política para o Sector da 

Justiça é a modificação da mentalidade actualmente existente visando uma maior aproximação 

dos actores judiciais em relação a comunidade. Mantendo-se a coerência necessária, a própria 

Política para o Sector da Justiça, através dos responsáveis pela sua elaboração, deve privilegiar 

uma maior participação da comunidade na sua elaboração, execução e revisão. 

 

A Política para o Sector da Justiça não deve ser um documento afastado da realidade e nem 

absolutamente fechado. As acções a serem implementadas por esta Política efectuarão 

modificações lentas e, as vezes, imperceptíveis, mas sempre significativas para aprimorar a 

realização da Justiça. Entretanto, apesar das modificações serem lentas, no prazo de cinco anos 

as condições de implementação podem mudar substancialmente, devendo a Política para o 

Sector da Justiça adaptar-se rapidamente as novas condições conjunturais.  

 

Não se pode esperar que se passem os cinco anos para modificar, aprimorar, emendar ou corrigir 

as acções previstas nesta Política, ao contrário, as acções devem ser constantemente avaliadas e 

retocadas quando necessário, nomeadamente no seu plano de implementação.  

 

Desta forma, a Comissão Nacional de Justiça, como gestora das informações relacionadas com o 

sector judicial, desempenhará um papel relevante na constante avaliação da Política para o 

Sector da Justiça, uma vez que de posse dos dados actualizados de todo o Sector da Justiça, 

poderá analisar e avaliar a evolução do sector, bem como identificar os pontos que precisam de 

mais apoio.  

 

A Política para o Sector da Justiça é uma estratégia “dinâmica”, ou seja, não se exaure na sua 

elaboração, mas, ao contrário, está em constante evolução e requerendo avaliações e 

actualizações constantes.  

 

Para tanto, de posse das informações colectadas durante o ano, o Ministério da Justiça e a 

Comissão Nacional de Justiça, com a colaboração das entidades ligadas a Justiça, realizarão 

anualmente o “FORUM NACIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA” , com a função de avaliar, 

discutir, sugerir e modificar a Política para o Sector da Justiça e o Sector da Justiça 

propriamente dito. Sem perder de vista que a Política para o Sector da Justiça foi elaborada 

para uma implementação quinquenal, a realização do evento (Fórum Nacional) anualmente 

servirá para ajustar todos os detalhes necessários para alcançar os objectivos inicialmente 

traçados.  

 

A sua primeira edição teve como função a análise, correcção, sugestão e aprovação desta Política, 

seguindo-a para aprovação do Ministério da Justiça e da Administração Pública. Visa-se, com 

este Fórum, ampliar a base de discussão das acções que serão tomadas em nível governamental. 

A partir do primeiro “FÓRUM”, a cada ano serão discutidas as melhores alternativas, 

consistindo numa avaliação das acções do passado e uma projecção do futuro.  

 

O FORUM NACIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA será realizado pelo Ministério da 

Justiça, que buscará o apoio das demais Instituições Judiciais, do Centro de Formação Jurídica e 

da Faculdade de Direito. Deste fórum, será produzido um documento com as principais 

conclusões, sugestões e a forma de sua incorporação à Política.  

 

A realização destes eventos deverá ser aberta a toda a sociedade, sendo convidados os principais 

actores do sector da justiça, tais como os magistrados, advogados, parceiros nacionais e 

internacionais, ONGs, Acadêmicos e todos aqueles que, de qualquer forma, possam contribuir 

com o aperfeiçoamento da Política.  

 

Na segunda edição do Fórum, deverá estar pronto um Estudo, a ser encomendado a Faculdade 

de Direito, ou outra Instituição de igual prestígio, que trará a posição das mais diversas regiões 

do país em relação a Política para o Sector da Justiça.        

 

Por fim, em cada edição do Fórum Nacional para o Sector da Justiça, deverá a Comissão 

Nacional de Justiça catalogar e informar as principais queixas, reclamações e sugestões 

relativas ao Sector da Justiça feita pela sociedade durante o ano vigente, dando conhecimento ao 

Plenário do Fórum para discussão.  
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P o l í t i c a  N a c i o n a l  p a r a  o  S e c t o r  d a  J u s t i ç a  

 

A divulgação da norma jurídica em vigor no país mostra-se indispensável para sua exigibilidade. 

Sem exclusão da sua publicação no Boletim Oficial, é extremamente importante a publicação do 

diploma em meio electrónico, nomeadamente na rede mundial de computadores (Internet), 

visando superar as dificuldades de acesso ao conteúdo da norma. 

 

Em colaboração com a Assembleia Nacional, o Ministério da Justiça disponibilizará um sítio 

electrónico (website) contendo toda a legislação aprovada, devendo ser disponibilizada online 

pelo menos no mesmo dia em que ocorrer a sua publicação no Boletim Oficial. 

 

Após a efectiva criação do website  e a disponibilização de toda a legislação em vigor, dotado o 

sistema electrónico de mecanismos de controlo que possam assegurar a sua confiabilidade,  o 

Estado da Guiné-Bissau adoptará como política a exigência de publicação do diploma no meio 

electrónico.  

 

Mais, é preciso levar a norma jurídica ao seu destinatário, ou seja, ao cidadão.  Enquanto a 

publicação da norma no Boletim Oficial ou no website  (a ser criado)  atenderia as necessidades 

dos juristas e dos aplicadores da lei, preenchendo um dos requisitos para sua entrada em vigor, 

qual seja, a publicação, as campanhas de divulgação da lei atenderia a necessidade de toda a 

comunidade, não só dando conhecimento da existência de uma norma, mas também explicando-

lhe os conceitos e a sua importância.  

 

As campanhas de divulgação serão realizadas sempre com uma linguagem popular e acessível, 

inclusive nas línguas e dialectos da região, e dentro de uma estratégia de comunicação clara e 

direccionada aos diferentes sectores da sociedade. Deverão ser utilizados os mais diversos meios 

de comunicação e de acesso a população, tais como: 

 

a) Debates e peguntas & respostas em rádio e tv; 

b) Debates em certas localidades do país; 

c) Criação de postos temporários de atendimento a população; 

d) Distribuição de cartilhas e informativos; 

e) Distribuição de bandas desenhadas criadas especificamente para certas normas 

jurídicas; 

f) Realização de concursos entre a população, principalmente entre as crianças e 

adolescentes, relativas ao conteúdo de determinada norma jurídica. 

 

 

5 – PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES  

 

“ Melhorar a divulgação das leis através da internet e realizar campanhas de divulgação da lei 

para que as pessoas menos esclarecidas possam compreender a norma jurídica, entendendo seus 

direitos e obrigações, ampliando o exercício da cidadania.” 
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POLÍTICA PARA O SECTOR DA JUSTIÇA: 
ESTRATÉGIA RELATIVA À FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO 

O 
 Estado da Guiné Bissau reconhece a importância da educação na vida do cidadão e 

da sociedade, seja ela a educação fundamental ou a formação técnica do cidadão. Em 

algumas áreas, nomeadamente aqueles que servem ao Sector da Justiça, a formação 

ganha especial relevo. Para atingir a melhoria na prestação do serviço judicial e legal, 

simultaneamente ao desenvolvimento das Instituições e de sua estrutura física, é necessário que 

se faça um grande investimento na formação profissional.  

 

Na área jurídica, o estudo constante e a actualização profissional são necessidades 

inquestionáveis, sob pena do operador do Direito tornar-se rapidamente defasado. Também há 

necessidade de avaliar as soluções bem sucedidas e adoptadas por outros países para problemas 

semelhantes aos da Guine Bissau, o que exige constante actualização e intenso intercâmbio 

entre as nações. Assim, com os actores judiciais intelectual e tecnicamente bem preparados, 

estar-se-á a preparar o Estado para um melhor combate a criminalidade, para melhorar o acesso 

a justiça, para aproximar a justiça do cidadão e para solucionar de forma mais moderna certas 

questões jurídicas.   

 

No caso dos Advogados existe, ainda, a vertente económica, pois a evolução na sua formação 

profissional possibilitará que os mesmos exerçam melhor a advocacia na zona de livre circulação 

da OHADA. Assim, além de possibilitar um melhor atendimento ao cidadão, possibilita-se 

também a efectiva liberdade no exercício da profissão nos países membros da OHADA, 

expandindo-se os horizontes profissionais dos Advogados.  

 

Dentro da Política para o Sector da Justiça, o Centro de Formação Jurídica –CENFOJ-  e a 

Academia de Polícia desempenharão um papel crucial, merecendo especial atenção sua 

instalação, delimitação legal de suas actuações e a reformulação das legislações de acesso e 

formação de cada uma das carreiras jurídicas e Policiais.  

 

O Governo da Guiné Bissau irá estimular que o Centro de Formação Jurídica e a Academia de 

Polícia concentrem as acções de formação profissional dos actores judiciais, incluindo a selecção, 

formação e actualização dos integrantes da Magistratura, Funcionários Judiciais, Guardas 

Prisionais e membros da Polícia Judiciária.  

 

Os Advogados também serão beneficiados nas acções de formação e actualização desenvolvidas 

pelo Centro de Formação Jurídica.  

 

Prioritariamente, serão levadas em consideração na Política de formação do Sector da Justiça as 

acções que visem, primordialmente a: 

 

a) Selecção de ingresso as carreiras da Magistratura Judicial e do Ministério 

Público; 

b) Cursos de Actualização e Aprimoramento dos Magistrados Judiciais e do 

Ministério Público; 

c) Formaçãoe aprimoramento da Polícia Judiciária;  

d) Apoio na formação contínua dos Advogados; 

e) Formação dos Guardas Prisionais; 

f) Formação dos Funcionários Judiciais; 

g) Formação dos Conservadores e notários; 

h) Apoio na formação de membros de organizações ligadas ao sector da Justiça.   

 

As acções de formação a serem desenvolvidas no Centro de Formação Jurídica serão 

complementadas com acções de formação no exterior e a celebração de convénios com 

instituições nacionais e estrangeiras para concretizar acções específicas de formação. Em todas 

as instituições de formação, uma atenção particular será prestada para a formação das 

mulheres. 

 

 “Aperfeiçoamento do capital humano através de iniciativas de formação contínua 

dos actores judiciais, da formação adequada de novos quadros e de uma 

harmonização da formação com as necessidades actuais e reais do país.” 
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Assim, no prazo de cinco anos serão desenvolvidas as seguintes estratégias: 

 

A instalação física do Centro de Formação Jurídica está devidamente prevista na Política 

relativa a infraestrutura do Sector da Justiça. Porém, por se tratar de uma nova instituição, 

outros ajustes precisam ser feitos, incluindo aspectos legislativos.   

 

Na instalação do Centro de Formação Jurídica, medidas harmónicas e complementares precisam 

ser tomadas, devendo haver uma interacção entre as Políticas de infraestrutura, legislativa e de 

formação, pois uma vai influenciar directamente nos caminhos a serem seguidos pelas outras.  

 

Assim, visando a implementação do Centro de Formação Jurídica, será primeiramente 

necessária a definição do seu papel na formação dos Actores Judiciais. É desejo do Estado que o 

Centro de Formação exerça um papel preponderante na formação destes actores, determinando 

inclusivamente o acesso às carreiras da magistratura condicionado ao bom desempenho na 

formação e transformando-se num centro de excelência jurídica.  

 

É primordial para o funcionamento do Centro de Formação que os aspectos legais estejam já 

determinados, estabelecendo a participação do Centro de Formação Jurídica na selecção e 

formação dos novos quadros da Magistratura Judicial, Magistratura do Ministério Público e 

Funcionários Judiciais. 

 

Também, o Centro de Formação Jurídica dará apoio ao desenvolvimento técnico dos 

Advogados, seja através de formação específica requerida pela Ordem dos Advogados seja pela 

possibilidade dos Advogados frequentarem cursos de formação, palestras e seminários abertos a 

todos os profissionais da área do Direito.  

 

 

A realização da justiça passa, inexoravelmente, pelos actores judiciais, que precisam estar 

preparados tanto nas questões legais como em questões conexas. É necessário o investimento em 

formação, permitindo que os actores judiciais estejam aptos a enfrentar os desafios que lhe são 

apresentados.  

 

Na parte de selecção, formação profissional e desenvolvimento de habilidades (aptidões) para o 

exercício da profissão, serão ministrados no Centro de Formação Jurídica e no Centro de 

Formação das Forças de Segurança (através de convénio específico), cursos de preparação para o 

exercício profissional, em que serão beneficiados: 

 

a) Os Magistrados Judiciais; 

b) Os Magistrados do Ministério Público; 

c) Membros da Polícia Judiciária; 

d) Funcionários Judiciais; 

e) Conservadores e notários; 

f) Guardas Prisionais. 

 

Também, será dada ênfase na formação contínua dos actores judiciais, utilizando-se as 

facilidades do Centro de Formação Jurídica para promover cursos conjuntos entre as carreiras 

jurídicas ou, quando for o caso, cursos específicos para cada uma das carreiras.  

 

A formação contínua será elaborada levando-se em conta as matérias especificadas nesta 

1- INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA 

 

“Em harmonia com a Política de Infraestrutura, dotar o Centro de Formação Jurídica de 

capacidade funcional e legal para exercer suas atribuições de Formação Profissional, 

sistemática e certificada, dos operadores judiciais e legais.” 

2- FORMAÇÃO INICIAL, CONTÍNUA E ESPECIALIZADA 

 

“A valorização do capital humano através de sua formação, capacitação e aperfeiçoamento, 

possibilitando o fornecimento de um serviço mais adequado a sociedade, dando ênfase a 

formação em matérias que são relevantes para a consolidação do Estado de Direito Democrático 

e criação de uma sociedade mais justa, ampliando o conhecimento técnico dos operadores do 

direito e confirmando o compromisso do Estado com estas áreas de actuação.”  
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Política, priorizando a formação conjunta como forma de disseminação de conhecimento a um 

mais baixo custo, evitando-se a repetição da mesma formação para várias carreiras distintas, 

bem como visando uma harmonização de pensamento e aplicação da norma nas questões que são 

mais relevantes para a sociedade.  

 

Assim, em termos de formação contínua serão beneficiados pelas actividades a serem 

desenvolvidas no Centro de Formação Jurídica: 

 

a) Os Magistrados Judiciais; 

b) Os Magistrados do Ministério Público; 

c) Os Advogados; 

d) Membros da Polícia Judiciária; 

e) Funcionários Judiciais; 

f) Conservadores e notários; 

g) Guardas Prisionais. 

 

Quando se tratar de formação relativas a Direitos Humanos,  Direitos das Crianças e 

Adolescentes, Direitos das Mulheres, Crimes contra a Economia e Branqueamento de Capitais,  

Tráfico de Drogas e suas formas de combate, outros grupos poderão ser chamados a participar 

das formações, tais como membros de ONGs, outros órgãos do governo, instituições financeiras e 

profissionais de fora do sistema judicial, mas que se interessem ou possam se interessar pelo 

tema abordado.  

 

Relativamente a igualdade de géneros, a República da Guiné-Bissau demonstra total 

preocupação com tal assunto, dando ênfase a esta matéria na formulação curricular, entretanto 

entendeu-se que o estabelecimento de cotas para as mulheres, no momento, não é a forma ideal 

para a solução dos seus problemas. 

 

Optou-se, assim, por realizar um estudo para identificar quais são os obstáculos que as 

mulheres enfrentam e que dificultam a sua concorrência em igualdade de condições com os 

homens, para, identificado o problema, criar soluções mais precisas. 

 

A formação e o aperfeiçoamento profissional dos actores judiciais devem ser a mais ampla 

possível, inclusive em matérias não jurídicas, mas de grande influência em certas decisões, tais 

como Medicina-Legal, balística, sociologia, psicologia, antropologia, finanças e administração 

pública. Portanto, o correcto equilíbrio entre matérias jurídicas e não jurídicas deve ser buscado. 

 

A formação contínua em matérias fundamentais do Direito vai ser estimulada, buscando a 

transformação do profissional meramente burocrático, aplicador da letra fria da lei, em 

profissional comprometido com a função social do Direito e a justiça como forma de atingir os 

objectivos previstos na Constituição da República.  O Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Processual, Direito Civil e Direito Penal desempenharão um papel 

relevante nesta transformação, principalmente através de um enfoque mais moderno e menos 

formalista, levando em consideração, ainda, as disposições do CEDEAO e da OHADA. 

 

Em determinadas matérias a formação deve ser mais intensa, não só para fornecer ao jurista 

informações que este não dispõe ou que precisam ser actualizadas, mas também para reafirmar 

o compromisso estatal em relação aquele tema.  

 

A formação específica em determinadas áreas, além de contribuir para disseminar a informação, 

tem um aspecto de reafirmação de uma política, pois demonstra aos operadores do direito e a 

sociedade como um todo, o desejo do Estado em combater determinadas práticas ou solucionar 

certos problemas existentes, bem como expor para a comunidade, de forma clara, a posição do 

Estado em relação ao problema.  

 

Assim, nos próximos cinco anos, nomeadamente através do Centro de Formação Jurídica, será 

reforçada a quantidade e a qualidade das formações, com atenção especial nas seguintes áreas: 

a) Direitos Humanos; 

b) Direitos das Crianças e Adolescentes; 

c) Direitos Humanos das Mulheres; 

d) Crimes contra a Economia e Branqueamento de Capitais; 

e) Tráfico de Drogas e suas formas de combate; 

f) Crimes informáticos; 

g) Meio Ambiente; 

h) Garantias dos Particulares. 
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A formação contínua através de instituições congéneres é uma possibilidade que não pode ser 

desprezada na Política de formação para o sector da Justiça. Incrementar o intercâmbio entre 

países traz benefícios incontestáveis, nomeadamente a troca de informações, uma maior 

colaboração e a verificação de novas abordagens para os mesmos problemas.  

 

Além do mais, a ideia de solidariedade internacional tem possibilitado a cooperação bilateral e 

multilateral através de intercâmbio, o que possibilita o acesso a informação a um custo 

relativamente baixo, apesar do público a ser beneficiado directamente ser bem menor.  

 

Portanto, a combinação entre a formação profissional no próprio país com a realização regular 

de intercâmbio com instituições estrangeiras, potencializará o conhecimento técnico, bem como 

suprirá os casos em que a formação no país não é possível. 

 

O Estado actuará directamente como protagonista na busca e celebração de acordos de 

cooperação que visem a realização destes intercâmbios ou, quando for o caso, como um 

facilitador entre a Instituição nacional e estrangeira que queiram celebrar, directamente, o 

referido acordo. 

3- CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS 

E INTERNACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE JUIZES, PROCURADORES, 

ADVOGADOS E OPERADORES DE JUSTIÇA. 

 

“Realização constante de intercâmbios para a troca de experiências entre os actores judiciais 

nacionais e estrangeiros, visando a obtenção de conhecimentos e soluções mais actualizadas para 

os problemas guineense.”  
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POLÍTICA PARA O SECTOR DA JUSTIÇA: 
 ESTRATÉGIA RELATIVA AO ACESSO À JUSTIÇA E À CIDADANIA 

 

A 
 Constituição da República da Guiné Bissau prevê como direito básico do cidadão o 

acesso a justiça. Por ser exercida exclusivamente pelo Estado, a administração da 

justiça é um Poder-Dever do ente Estatal. Portanto, o Poder Público precisa empenhar 

todos os esforços para que a Justiça esteja acessível a todos. 

 

Conforme determinação Constitucional, ninguém pode ser privado de aceder ao Tribunal por 

falta de meios económicos. Uma análise mais apressada do presente dispositivo poderia levar o 

intérprete a entender que a previsão Constitucional restringe-se apenas a isenção de custas ao 

hipossuficiente económico ou o pagamento por parte do Estado do Advogado responsável pelo 

patrocínio oficioso. Entretanto, a disposição Constitucional que estabelece o acesso a justiça, 

independentemente da condição financeira, deve ser visto na sua plenitude. Isto porque, é 

premissa básica da isenção de custas ou o pagamento do patrocínio oficioso, que o cidadão tenha 

chegado ao próprio Tribunal. Sem aceder juridicamente ao Tribunal não há qualquer sentido a 

discussão sobre isenção de custas ou fornecimento de assistência jurídica gratuita.  

 

Quando se trata de acesso a justiça, deve-se considerar a expressão no sentido mais amplo 

possível, ou seja, “a possibilidade das pessoas, em particular dos grupos mais desfavorecidos, de 

procurar e obter as respostas ou soluções através de sistemas formais e informais de justiça, de 

acordo com os princípios de direitos humanos.” 

 

Assim, além do acesso ao Tribunal em si, deve ser garantido ao indivíduo mecanismos de 

informação legal e de aconselhamento jurídico. Por fim, deverá ser assegurado mecanismos de 

mediação e conciliação adequados e uma representação jurídica de qualidade, 

independentemente da situação financeira do cidadão, cabendo ao Estado arcar com os custos da 

justiça (Custas processuais e honorários de advogados) em relação ao cidadão carente. Todos os 

mecanismos de acesso à justiça deverão ter uma atenção especial com os grupos mais 

vulneráveis, em especial as mulheres.     

 

A Política para o Sector da Justiça prevê acções integradas e harmónicas entre as mais diversas 

componentes com a finalidade de resolver, definitivamente, o problema do acesso à Justiça na 

Guine Bissau. Assim, no que se refere a Acesso à Justiça, não podem estas acções ser vistas 

isoladamente, mas em conjunto com a Política referente a infraestrutura, legislação, e formação, 

bem como tendo como pressuposto a constante interacção entre os operadores do sistema. 

 

Somente com uma acção integrada poder-se-á combater o sentimento de impunidade existente 

no país, ao tempo em que se estimula a solução pacífica dos conflitos. De todas as formas, 

ampliar o acesso a Justiça aos cidadãos guineenses, significa reforçar o sentimento de nação, de 

um poder público constituído e sujeito as próprias leis.  

 

Além do mais, reforçar-se-á a presença do Estado em todo território nacional, desencorajando 

condutas que possam por em risco a segurança do país e contribuindo para afastar a ideia 

generalizada de impunidade e a realização da justiça privada.   

 

O esforço do Estado não será apenas nas questões judiciais, mas também no fornecimento de 

serviços básicos relativos a cidadania. Com isto, busca-se não só a resolução do conflito nos 

tribunais, mas também garantir a cidadania de cada indivíduo, fornecendo-lhe os direitos 

básicos de cidadão, tais como o direito a identidade, registo, acesso a informação, comunicação e 

outros.  

 

Assim, mais do que acesso a justiça poderíamos falar, com toda a propriedade, em acesso a 

cidadania.  

 

“Garantir o Acesso à Justiça e a Cidadania a todos os cidadãos, em particular os 

mais carenciados, intensificando a expansão judicial geográfica para permitir maior 

acesso aos Tribunais, a serviços de aconselhamento jurídico e acompanhamento 

judicial de qualidade, bem como acesso aos serviços públicos indispensáveis ao 

exercício da cidadania.”  
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Nos próximos cinco anos, com o objectivo de levar ao cidadão a Justiça e a Cidadania, a Guiné- 

Bissau irá concretizar a seguinte estratégia: 

 

Uma das vertentes do Acesso a Justiça é a garantia de acesso aos Tribunais. Conforme 

determinação Constitucional, ninguém pode ser privado de aceder ao Tribunal por falta de 

meios económicos. A falta destes meios económicos, muitas vezes, impede não só a constituição 

de um Advogado, como também o deslocamento do cidadão até a sede do Tribunal. 

 

Portanto, no desenvolvimento de sua infraestrutura judicial, o Estado da Guiné-Bissau irá dar 

atenção ao aspecto geográfico, devendo recair a escolha da fixação de um Tribunal na região que 

mais atenda o interesse social, sempre que isto for possível. Desta forma, estar-se-á 

privilegiando o Acesso a Justiça e a possibilidade do cidadão submeter suas demandas 

directamente a justiça formal. 

 

Buscará o Estado dotar cada região com a estrutura judicial adequada. Evidentemente, não há 

necessidade de prover cada uma das regiões com todas as esferas judiciais. Basta, em certos 

casos a presença do Tribunal de Sector e em outros apenas a presença dos Tribunais Itinerantes 

que comporão a “Caravana da Cidadania”.  

 

O certo é que cada uma das regiões do país, por mais remota que seja, terá a sua disposição os 

serviços da justiça, que serão fornecidos através de uma análise da demanda existente e o tipo 

de Tribunal que atenda os interesses públicos primários e secundários.  

 

Portanto, na fixação do novo mapa judiciário da Guiné Bissau e na definição do tipo (Fixo ou 

Itinerante), hierarquia (Sector, Regional ou Círculo)  e da localidade em que serão instalados, 

será levado em atenção não só a questão de viabilidade económico-financeira, mas também o 

melhor atendimento do Acesso a Justiça. 

 

Naqueles locais em que os aspectos financeiros ou a demanda existente não justifiquem a 

criação de um tribunal fixo, serão estas localidades servidas pelos tribunais itinerantes de forma 

periódica e regular.  

 

Conforme mencionado acima, os tribunais Itinerantes comporão a estrutura da “Caravana da 

Cidadania” .  A criação da “Caravana da Cidadania” serve à Política de Acesso aos Tribunais e a 

Política de Acesso a Justiça e Cidadania, uma vez que permite o acesso ao Tribunal em locais 

não servidos por uma estrutura fixa, bem como leva a cidadania a todas as pessoas do povo, 

mesmo aquelas residentes em locais mais isolados. Tenta-se, com isto, eliminar a figura dos 

“Esquecidos pelo Estado”, pelo menos em termos jurídicos. 

 

Primeiramente, apesar de ter em sua estrutura um Tribunal, a opção pelo nome “Caravana da 

Cidadania” foi escolhida seguindo a tendência moderna de aproximar a população dos Tribunais, 

passando a “Caravana” a ser vista como um serviço do Estado posto a disposição da sociedade e 

em seu benefício, inclusive na resolução de conflitos, e não uma instituição de matriz 

inquisitória e repressora.  

 

A passagem da “Caravana da Cidadania” por cada uma das localidades deve ser vista como uma 

oportunidade do indivíduo exercer sua cidadania, seja pela submissão dos seus problemas a 

julgamento pelos magistrados, seja pela utilização dos diversos serviços a serem oferecidos na 

localidade. Em nenhum momento deve a “Caravana da Cidadania” ser vinculada a ideia de 

repressão do Estado ou ser vista com temor pela sociedade. É por isto que se optou por um nome 

mais “leve” e sem o peso relativo ao “Tribunal”, com um significado mais repressivo para parte 

da população menos informada. Além do mais, os serviços a serem executados na “Caravana da 

Cidadania” são mais amplos do que os simples serviços judiciais. 

 

Sem perder a solenidade relativa a um Tribunal Judicial, a sua incorporação na ampla gama de 

serviços a serem fornecidos pela “Caravana”, cria a ideia de submissão voluntária a jurisdição do 

1 – ACESSO AOS TRIBUNAIS E A CIDADANIA: 

 

“Efectivar a presença dos Tribunais e de serviços jurídicos essenciais do Estado em todo o 

território nacional, levando em consideração na definição do mapa judiciário o critério de Acesso 

a Justiça, bem como desenvolver alternativas viáveis para atender inicialmente a localidades 

não contempladas com a fixação do Tribunal em sua base territorial, levando a cidadania a 

cada indivíduo do país.”  
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do Estado, facilitando o cumprimento espontâneo da decisão e diminuindo os custos relativos  

aos os processos judiciais de menor expressão económica, nomeadamente na fase de execução.  

 

A dignidade da Justiça e de seus actores não é medida pela distância em que ela se impõe em 

relação a população, representando quase um isolamento do Tribunal em relação a sociedade. 

Esta mentalidade tem que ser mudada. A dignidade pode ser medida nas condições de trabalho 

que são conferidas a seus actores e na forma em que os mesmos actores judiciais desempenham 

suas funções. Aproximar-se da comunidade não representa um desprestígio a justiça e a seus 

actores, muito pelo contrário, pois a Justiça e o Estado, como um todo, existem para atender as 

necessidades sociais.   

 

Desta forma, através da “Caravana da Cidadania” o Estado promoverá a entrega de serviços 

públicos em localidades não atendidas regular e efectivamente pelo poder público, inclusive as 

Ilhas de Bijagós.  A “Caravana da Cidadania”  consistirá num serviço Público móvel que visitará 

periódica e regularmente as localidades não atendidas pelos serviços públicos efectivos e 

permanentes. A “caravana” será composta por profissionais (Magistrados, Advogados, Notários, 

Funcionários, Assistentes Sociais, etc…) que se deslocarão para atender a comunidade em meios 

de transportes especialmente preparados para desempenhar a função. Vários serviços públicos 

poderão ser incorporados a “Caravana”, tais como os serviços de Registros, Tribunais 

Itinerantes, Conciliação, Mediação, aconselhamento jurídico-Social, fornecimento de documentos 

e tantos outros. Para buscar uma maior interacção com a comunidade será utilizado, quando 

possível e conveniente, um “facilitador local”, ou seja, um membro da sociedade a ser visitada e 

que possa ajudar no bom andamento dos trabalhos. 

 

 

No aperfeiçoamento do sistema judicial, a questão de melhoria dos níveis de acesso a justiça 

ganha extrema relevância. É importante que a população tenha acesso aos Tribunais, mas não é 

só. Permitir que o cidadão possa demandar e ser demandado, na medida em que passa a ter 

acesso “físico” ao Tribunal, não significa que lhe foi garantido o acesso a justiça.  

 

O Acesso à justiça significa, também, a possibilidade de aceder ao Tribunal e lá ter um 

julgamento justo. Além das questões relativas ao funcionamento da justiça como um todo, 

incluindo a imparcialidade do juiz, independência dos Tribunais e a proximidade do Tribunal em 

relação ao cidadão, deve-se ter em conta a necessidade do interessado ser devidamente 

representado no julgamento de sua causa.  

 

Como é elementar, não basta que a defesa seja formal, mas é imprescindível que seja efectiva e 

tecnicamente adequada. Ocorre que nem sempre o cidadão tem meios económicos para arcar 

com os custos do processo e, principalmente, com os custos relativos aos honorários dos 

Advogados.  

 

Assim, é necessário que o Estado tome todas as medidas para garantir ao cidadão o acesso a 

justiça, fazendo todos os esforços para minimizar os problemas decorrentes da falta de condição 

financeira do indivíduo. É sabido que a Justiça serve para a pacificação social, sendo um factor 

de evolução da sociedade e de libertação dos oprimidos, sendo isto indispensável para o 

fortalecimento do Estado de Direito Democrático.  

 

Para melhorar o nível de acesso a justiça na Guiné Bissau, nomeadamente para aqueles que se 

encontram em situação de hipossuficiência económica, serão adoptadas as seguintes medidas: 

 

a) A regulamentação da Assistência Judiciária através da revisão das Custas Processuais, 

garantindo-se que aqueles que se encontrem em situação de sérias dificuldades 

financeiras estejam isentos do pagamento de custas, ao passo em que se criem 

mecanismos de fiscalização e punições para aqueles que fizerem declarações falsas com 

intuito de utilizar o benefício indevidamente; 

b) A efectivação do pagamento dos Honorários devidos a Título de Patrocínio Oficioso, o 

Estado assumirá o compromisso de efectivar os pagamentos devidos a título de patrocínio 

2- ACESSO A JUSTIÇA: 

 

“ Garantir ao cidadão a prestação de um serviço jurídico tecnicamente aceitável, não só na 

representação judicial, mas também no aconselhamento e na consultoria jurídica, sendo que a 

sua situação económica não deve representar qualquer obstáculo para a obtenção destes 

serviços.”  
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oficioso, reconhecendo assim a valiosa actuação dos Advogados naquelas situações em 

que o Estado não foi capaz de prover a assistência judiciária ao cidadão; 

 

c)  A implementação do Gabinete de Consulta e Assistência Jurídica, subordinado ao 

Ministério da Justiça e tendo como finalidade prover os cidadãos carentes com 

aconselhamento jurídico e a representação judicial, sendo proibida a cobrança de 

qualquer pagamento ou taxa. O Serviço técnico a ser exercido neste Gabinete será feito 

por Juristas e Advogados contratados e formados para o efeito e seleccionados, 

preferencialmente, pelo Centro de Formação Jurídica. Exercerão sua função com 

garantias de independência técnica e com exigência de exclusividade ao Gabinete de 

Consulta e Assistência Jurídica. O Gabinete de Consulta e Assistência Jurídica e os 

profissionais que lhe são vinculados estão proibidos de cobrar qualquer valor ao cidadão 

carente pelo serviço realizado, inclusive não farão jus a qualquer pagamento a título de 

patrocínio oficioso, uma vez que seu trabalho já se encontra remunerado pelos 

vencimentos recebidos do Ministério da Justiça; 

 

d) Apoio à criação de um serviço de assistência legal no seio da ordem dos advogados, 

serviço que prestará aconselhamento jurídico e representação legal nas áreas crime e 

cível, através de escalonamento de advogados afectos a esse serviço; 

 

e) Criação de parcerias com organizações da sociedade civil vocacionadas para a área 

jurídica e de cidadania, em particular para prestação de serviços de informação aos mais 

carenciados, aconselhamento, triagem e direccionamento para os serviços legais ou 

jurídicos mais adequados.  

 

 

O compromisso do Estado com a Justiça não deve restringir-se apenas aos aspectos judiciais, ou 

seja, o que acontece nos Tribunais. A resolução de conflitos por parte de um Tribunal Judicial 

representa a última instância de uma etapa, que preferencialmente deveria ter sido resolvida o 

quanto antes, nomeadamente nos casos em que se buscam implementar os Direitos Humanos, 

Direitos das Mulheres, Direito das Crianças e Garantias dos Particulares. O processo judicial 

deve ser a última etapa na resolução dos conflitos e na solução das desigualdades, esforçando-se 

o Estado para resolver estes problemas sem a necessidade de intervenção judicial. 

 

As ferramentas existentes a disposição do Estado para solucionar tais situações são a lei e a 

informação, ao passo em que passa a cumprir voluntariamente aquilo pelo qual se obrigou 

através da lei.  Evidentemente, é princípio norteador de qualquer acção do Poder Público a 

Legalidade. As condutas do Estado são pautadas pela Lei, devendo qualquer desvio ser corrigido 

pelos meios adequados. Assim, deve o Estado criar as leis necessárias que permitam o 

desenvolvimento do país, permitam a diminuição da desigualdade e possibilitem um acesso 

pleno a cidadania. É importante a acção fiscalizadora do Estado, garantido a efectividade das 

normas criadas, mas também é importante que o próprio Estado respeite aquilo que criou.  

 

Através da elaboração da norma e de sua implementação e fiscalização, o poder público exercerá 

um papel essencial na diminuição dos problemas sociais. E todos os problemas sociais 

(financeiros, género, exploração, etc…) representam a falta da Justiça ou, pelo menos, seu 

funcionamento deficiente e incapaz de distribuir a igualdade social prevista em lei. Assim, o 

acesso a justiça começa com a própria acção inicial do Estado, seja na esfera legislativa, seja no 

exercício do seu Poder de Polícia ou seja no cumprimento voluntário das normas que criou. 

Enquanto houver uma grande e generalizada desigualdade não se pode falar em país justo. O 

Poder Público deve ter a consciência de que o Sector da Justiça é um dos responsáveis pela 

modificação e evolução social do país, principalmente nos casos em que o Estado, através do seu 

Poder de Polícia, não foi capaz de resolver. 

 

 A distribuição da justiça começa com a disseminação da informação, factor indispensável para 

correcção das distorções e implementação do Direito. Sem conhecer seu direito, sem ter noção 

que uma determinada conduta é contrária aos seus Direitos Fundamentais e sem conhecer os 

3- ACESSO A CIDADANIA ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO:  

 

“Em complementação as acções previstas nas Políticas de Acesso aos Tribunais e Acesso a 

Justiça, empreender esforços para disseminar informações essenciais relativas aos direitos de 

cada indivíduo e implementar acções que possibilitem o combate efectivo as práticas que violem 

os Direitos humanos, Direito das mulheres e das Crianças.” 
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mecanismos, formais e informais, de resolução de conflitos e protecção, não pode o cidadão 

buscar o apoio do Estado, perpetuando a situação de vulnerabilidade do indivíduo.   

 

Ao mesmo tempo em que serve para informar ao cidadão seus direitos, as campanhas de 

divulgação servem para alertar a sociedade que determinada conduta não será mais tolerada 

pelo Estado e que a mesma constitui uma violação de disposição legal com as respectivas 

consequências jurídicas. Assim, de forma coordenada e planejada com as demais Políticas, serão 

atacadas simultaneamente várias frentes: informação aos interessados, sensibilização da 

comunidade e punição dos infractores.   

 

Deverá ter uma atenção especial as “Campanhas de Divulgação” relativas aos Direitos 

Humanos, Direitos Humanos das Mulheres, Direito das Crianças e Adolescentes e relativas a 

cidadania. Na elaboração e implementação das “Campanhas de Divulgação” não se pode deixar 

de compreender o carácter de harmonização e integração previsto nesta Política. Desta forma, as 

“Campanhas de Divulgação” deverão atingir a população interessada, os agentes sociais capazes 

de implementar as modificações sugeridas e até mesmo a comunidade jurídica.  

 

Evidentemente, a mesma campanha não deverá ser dirigida a todos os públicos acima 

mencionados, mas sim cada uma específica para o seu destinatário, respeitando as suas 

limitações intelectuais e sociais, pois, se a divulgação a comunidade jurídica pode ser feita 

através de cursos de actualização no Centro de Formação Jurídica, com um estudo aprofundado 

dos fundamentos jurídicos do tema, a divulgação para a comunidade carente deve ser feita 

utilizando-se uma linguagem ou métodos acessíveis, concentrada nos aspectos práticos em 

detrimento das nuances jurídicas.   

 

Pretende-se, assim, criar uma consciência jurídica na comunidade, fazendo com que os direitos 

básicos sejam respeitados, a cidadania valorizada e demonstrada a importância de certos actos 

para a sociedade. Somente assim, poder-se-á construir uma sociedade mais justa, pois a 

diminuição da desinformação contribuirá para a busca mais apropriada da protecção dos direitos 

fundamentais, uma maior cobrança em relação ao Estado e adopção por todos de práticas mais 

adequadas. 

 

Também, de forma articulada e harmónica, serão combatidas as práticas tradicionais que 

contrariem os Direitos Humanos, nomeadamente os Direitos Humanos das Mulheres e das 

Crianças. As chamadas práticas nefastas não serão toleradas pelo Estado, passando a haver 

uma maior sensibilização da população em relação a tais práticas. Ao mesmo tempo, serão 

realizadas as modificações legislativas necessárias e promovidas acções coercitivas pertinentes.  

 

É importante ampliar o debate e a interacção com a comunidade Jurídica, Académica e 

Organizações Sociais para melhor definir as necessidades e os rumos da Política do Sector da 

Justiça, fazendo com que a Política fique em harmonia com os anseios sociais e os novos desafios 

da sociedade, aproveitando para realizar periodicamente uma correcção nos desafios, objectivos 

e métodos propostos.  

 

O engajamento da sociedade nas questões relacionadas com a justiça é extremamente 

importante, não só como auxiliar na modificação de condutas indesejáveis, mas também como 

primeira opção para a resolução de conflitos relativos a direitos disponíveis ou de crimes semi-

públicos.   

 

A submissão voluntária de conflitos perante uma autoridade local ou comunitária contribui de 

maneira significativa para a pacificação social, ao mesmo tempo em que diminui o número de 

demandas a tramitar na justiça formal, fazendo com que esta possa concentrar-se em questões 

tecnicamente mais complexas e nos crimes mais graves.  

 

Além do mais, a comunidade local, em muitos casos, está mais apta para entender e valorar 

adequadamente certas condutas do que um Tribunal composto por técnicos que não conhece na 

sua plenitude as especificidades de certa região. Portanto, a existência de uma Justiça 

Tradicional ou Justiça Comunitária não deve, por enquanto, ser descartada pelo Estado, já que a 

mesma pode exercer um papel coadjuvante no estabelecimento da justiça e da paz social.  

 

Evidentemente, deve haver limites para o exercício dos poderes da Justiça Tradicional, sendo os 

principais deles os relativos ao exercício da jurisdição, a competência limitada e respeito as 

direitos humanos e as leis do país.  

 

Assim, no tocante a participação da comunidade na realização da justiça serão apoiadas as 
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acções que visem prestigiar o exercício da Justiça Tradicional, bem como a criação de formas 

alternativas de solução de litígios.  

 

Em relação a Justiça Tradicional, mostra-se fundamental a continuação das pesquisas visando o 

seu amplo entendimento, levando-se em consideração as peculiaridades de cada etnia, bem como 

uma compilação dos dados e das práticas de cada uma delas. 

 

Somente com a conclusão dos Estudos relativos a Justiça Tradicional é que o Estado poderá 

adoptar medidas de estímulo deste meio de resolução de conflitos, ao passo em que passará a 

coibir as soluções adoptadas pela comunidade e que violem as disposições legais do país. Por 

outro lado, passará a levar mais em consideração o direito consuetudinário como fonte de direito, 

bem como elaborará “manuais” para apoiar a divulgação do direito costumeiro e facilitar sua 

aplicação pelos Tribunais de Sector.  

 

Não só através da chamada Justiça Tradicional poderá a comunidade resolver fora da Justiça 

Formal seus litígios. Caberá ao Estado desenvolver formas alternativas e não jurisdicionais de 

resolução de conflitos, nomeadamente nas questões comerciais, estimulando as soluções 

consensuais em detrimento das formas impositivas ou jurisdicionais. O estudo para estabelecer 

as melhores formas de solução alternativas de conflito deverá ser feito com instituições de 

pesquisas, nomeadamente com a Colaboração da Faculdade de Direito e Centro de Formação 

Jurídica. 



 

APOIO 




