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Introdução
1
  

Rapto ou sequestro interparental, como alguns o denominam é uma realidade que a 

Conferência Internacional da Haia reconhece como violação dos direitos da criança. 

Esta pesquisa visa, fundamentalmente, analisar este importante organismo, a 

Conferência da Haia e os instrumentos que ela tutela, nomeadamente a Convenção 

sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças.  

Entretanto, a pergunta que não se quer calar tem que ver com a adesão desses 

organismos, especialmente, a Convenção sobre o rapto de crianças por parte dos 

PALOP, ou seja, serão os PALOP signatários desse organismo e dos seus 

instrumentos, com especial atenção para a Convenção? 

 A resposta é dura e seca. Apesar dos PALOP serem signatários da Convenção sobre 

os Direitos da Criança e instituírem, a nível interno, inúmeras legislações sobre os 

direitos da criança, nenhum deles faz parte da Conferência da Haia de Direito 

Internacional Privado, muito menos subscreveram qualquer uma das Convenções mais 

importantes deste organismo internacional, muito particularmente a Convenção da 

Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças. 

 Por conseguinte, urge, como imperativo categórico, acautelar-se questões que a 

própria Convenção da Haia
2
 e a Convenção sobre os Direitos da Crianças prevêem

3
, 

inerentes às medidas adequadas que os Estados parte devem tomar no combate a 

deslocação e a retenção ilícita de crianças no estrangeiro, a fim de existir uma maior 

coesão, entre os Estados dos PALOP, da CPLP  e do mundo. 

                                                           
1
 Virgílio Saúl Serra de Carvalho é Professor da Universidade São Tomás de Moçambique (USTM), 

desde 2008, nas disciplinas de Direitos Humanos, Filosofia do Direito, entre outras. Actualmente 

encontra-se na fase da redacção da sua Tese de doutoramento em Direito na Universidade Autónoma de 

Lisboa (UAL), instituição onde concluiu a sua Licenciatura em Direito. É Mestre em Direito pelo 

Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique (ISCTEM), em colaboração da 

Universidade Nova de Lisboa (UNL) e Licenciado em Filosofia, especialização em Política e Ética pela 

Universidade São Tomás de Moçambique (USTM).  
2
 Vide art. 1.º  

3
 Vide art. 18.º  
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Título I – A Conferência da Haia e a Convenção de 1980
4
 

Capítulo I – Surgimento  

A Conferência de Haia do Direito Internacional Privado, sendo uma organização que 

abarca vários governos, surge com a finalidade de trabalhar com vista à unificação 

progressiva das regras de direito internacional privado. Dos trabalhos que foram 

levados a cabo pela organização acabaram sendo concluídos trinta e nove 

instrumentos internacionais sobre várias áreas do direito internacional privado, desde 

os anos de 1951 a 2007
5
. 

Com o tempo, os Estados membros da Conferência da Haia de Direito Internacional 

Privado ascenderam para um número de setenta e um países membros, incluindo a 

União Europeia.  

Pode parecer um paradoxo, pois, se por um lado ser Membro da Conferência 

significa ter declarado aceitar o respectivo Estatuto, por outro lado, o facto de um 

Estado não se intitular Membro da Conferência não impede que esse mesmo Estado se 

possa vincular às convenções internacionais que esta organização internacional 

adoptou.  

Por conseguinte, essa conferência teve a sua primeira sessão, no longínquo ano de 

1893, sendo os Países Baixos e a Bélgica os que tiveram essa iniciativa. Assim, “o 

principal instrumento utilizado para satisfazer os objectivos que a Conferência se 

propõe alcançar é o estabelecimento de convenções internacionais multilaterais nas 

diferentes áreas do direito internacional privado (direito da família, direito comercial, 

direito das obrigações, entreajuda judiciária e administrativa internacional).”
6
 E é, 

nesses instrumentos que a Convenção Internacional sobre o rapto de crianças de 1980 

faz parte. 

 

Capítulo II – Aspectos fundamentais da Convenção da Haia de 1980 

 

A Convenção sobre o rapto internacional de crianças
7
 impõe-se como um 

instrumento indispensável para a tutela do menor. Portanto, esse instrumento surge 

                                                           
4
 Lembramos que o grosso da legislação chamada à colação, nesta análise, está acoplada ao direito 

moçambicano.  
5
 Vide Cooperação Internacional Conferência da Haia, disponível em: 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/conf-haia-direito-int-privado.html, 24/092015.  
6
 Ibidem.  

7
 Importa não esquecer que o sujeito central dessa pesquisa é a criança  enquanto sujeito de direitos 

que interessa e envolve não só os juristas mas todos os profissionais das ciências sociais, como 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/conf-haia-direito-int-privado.html
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com vista à protecção da criança dos efeitos prejudiciais resultantes de mudança de 

domicílio ou de retenção ilícitas estabelecendo procedimentos que garantam o retorno 

imediato da criança ao Estado de sua residência habitual, tendo em conta que os 

interesses da criança são de primordial importância em todas as questões relativas à 

sua guarda privilegiando, impreterivelmente, o direito de visita
8
. 

O rapto aferido pelo legislador da Convenção não deve ser entendido no sentido do 

Direito Penal, onde o rapto também se constitui como um tipo legal de crime
9
. Trata-

se, como se referiu, no art. 3.º da Convenção de um deslocamento ilegal da criança de 

seu país e a sua retenção indevida em outro local que não o da sua residência habitual. 

Em geral, esse tipo de violações (rapto) é perpetrado por um dos progenitores ou 

parentes próximos a vítima (criança) e revela um estado de confronto que acontece 

entre os cônjuges ou seus familiares no concernente à disputa pela custódia da 

criança
10

. A atitude de quem comete o rapto, muitas vezes, consiste em tirar o menor 

do ambiente em que se insere para outro País com vista a obtenção de uma situação de 

facto ou de direito que melhor atenda os seus interesses.  

 Ainda aquando da aprovação da Convenção o grosso dos casos de rapto de menores 

tinham como agentes seus progenitores, isto é, os pais, descontentes com a atribuição 

da guarda à mãe. Era muito comum que em represália ou até mesmo em autodefesa, 

levassem, desautorizadamente, os filhos para o exterior, onde imaginavam uma vida 

mais sossegada bem perto dos seus descendentes do 1º grau. O cenário actual é 

                                                                                                                                                                          
esclarece CLARA SOTTOMAYOR: “O Direito das Crianças caracteriza-se por uma abordagem 

interdisciplinar dos problemas, numa dupla vertente: entre os vários  ramos do direito e entre o Direito e 

as outras ciências sociais, questionando, assim, em simultâneo, as fronteiras entre os vários ramos do 

direito e a separação entre o jurídico e o social. O cruzamento de diferentes ramos do direito entre si e 

do Direito com as ciências sociais produz um «efeito fertilizante» susceptível de fazer progredir o 

Direito e de encontrar soluções mais adequadas aos interesses das crianças e à concretização dos seus 

direitos.”  (Vide SOTTOMAYOR, Clara (2014) Temas de Direito das Crianças, P. 16).  
8
 Vide art. 3.º da Convenção da Haia sobre o rapto de Crianças que determina que:  

“A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando: 

            a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a instituição ou a qualquer 

outro organismo, individual ou conjuntamente, pela lei do Estado onde a criança tivesse sua residência 

habitual imediatamente antes de sua transferência ou da sua retenção; e 

            b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em conjuntamente, 

no momento da transferência ou da retenção, ou devesse está-lo sendo se tais acontecimentos não 

tivessem ocorrido.” (Alíneas a) e b)).  
9
 “Aquele que, por meio de violência, ameaça ou qualquer fraude, raptar outra pessoa, com a 

finalidade de submetê-la à extorsão, à violação, obter resgate, recompensa, constranger autoridade 

pública ou terceiro a uma acção ou omissão, ou a suportar uma actividade, será punido com pena de 

prisão maior de vinte a vinte e quatro anos.” (Vide art. 199.º, n.ºs 1 e ss. do Código Penal 

Moçambicano).  
10

 A Convenção acautela o direito à custódia no seu art. 5.º:  “O «direito de custódia» inclui o direito 

relativo aos cuidados devidos à criança como pessoa, e, em particular, o direito de decidir sobre o lugar 

da sua residência …”. (Vide alínea  a)).  
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distinto do antigo posto que a mãe se tornou o sujeito activo dessa conduta raptando o 

filho alegando inúmeros motivos desde os profissionais, familiares, violência 

doméstica e até mesmo os sentimentais como a vingança, cuja finalidade é impedir 

que haja contacto entre o pai e o filho. 

Actualmente podem atribuir-se imensas falhas à Convenção, todavia não se pode 

olvidar que, sendo resultado de vários debates dos países signatários ela, sem 

embargo, impõe-se como uma das melhores opções comparativamente ao sistema de 

autodefesa. Diga-se, em abono de verdade, a atitude de um dos progenitores em 

raptar, de um modo arbitrário, a criança do são convívio familiar pode acarretar para 

ela traumas e consequências irreversíveis pelo facto de se mudar, constantemente o 

endereço do menor, a sua escola o convívio social e, por vezes, até a alteração do seu 

nome não escapa.
11

 Tudo isso concorre para a violação do superior interesse da 

criança e da sua dignidade.   

Por conseguinte, “a Convenção de Haia de 1980 tem por pressupostos: cooperação 

judiciária internacional; busca; apreensão e restituição do menor. Isto é, buscando 

cumprir a medida solicitada, a autoridade central do país requerido precisará de um 

mandado judicial para busca, apreensão e restituição do menor.”
12

 

                                                           
11

 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf, 

25/09/2015.   
12

 Vide, Revista Internacional Direito e Cidadania, ISSN nº 1983-1811, disponível em: 

http://www.reid.org.br/?CONT=00000221, 25/09/2015.   

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf
http://www.reid.org.br/?CONT=00000221
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Título II – Convenção da Haia, sua estrutura e implementação por 

parte de países aderentes e dos PALOP 

 

Capítulo I - Estrutura e implementação da Convenção  

 

É inegável, como afirmámos, a importância da Convenção da Haia sobre o rapto de 

crianças, na vida das relações familiares. A mesma foi elaborada, com vista a proteger 

o menor e a resguardar o superior interesse e dignidade da criança.  

Em termos de estrutura importa referir que a Convenção possui 45 artigos , sendo o 

capítulo I dedicado ao âmbito da Convenção, e envolve os primeiros  cinco artigos. 

Em relação as autoridades centrais, designado por cada Estado Contratante, o 

legislador desta Convenção reserva os artigos 6.º e 7.º. Nos artigos 8.º
13

 a 20.º, do 

capítulo III, acautela-se, como direito, o retorno da criança. O Direito de visita, no art. 

21.º, se impõe como um dos direitos fundamentais, fazendo parte do capítulo IV. Por 

fim, o capítulo V que diz respeito das disposições gerais abarca os arts. 22.º a 36.º. 

Finalmente, os art. 37.º a 45.º, do capítulo VI, refere-se às cláusulas finais.   

São muitos os compromissos que os Estados-parte estabeleceram nesta Convenção 

mas o mais importante tem que ver com o estabelecimento de um regime internacional 

de cooperação que envolve as autoridades judiciais e administrativas, tendo como 

objectivo i) a localização da criança; ii) avaliação da situação em que se encontra e; 

iii) restituição, caso se imponha, ao seu país de origem. Busca-se, como condition sine 

qua non, apenas e tão-somente atender ao bem-estar, a dignidade e o superior 

interesse que norteia o direito da criança.
14

 

 

                                                           
13

 Não deixa de ser importante este artigo, pois, segundo o legislador todos podem recorrer junto dos 

órgãos ou instituições quando verem violados os direitos da criança:” “Qualquer pessoa, instituição ou 

organismo que julgue que uma criança tenha sido transferida ou retirada em violação a um direito de 

guarda pode participar o facto à Autoridade Central do Estado de residência habitual da criança ou à 

Autoridade Central de qualquer outro Estado Contratante, para que lhe seja prestada assistência para 

assegurar o retorno da criança. O pedido deve conter: 

a) informação sobre a identidade do requerente, da criança e da pessoa a quem 

se atribui a transferência ou a retenção da criança; 

b) caso possível, a data de nascimento da criança; 

c) os motivos em que o requerente se baseia para exigir o retorno da criança...”.   
14

 Vide arts. 6.º e 7.º da Convenção supra. 
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Capítulo II – Os PALOP aderentes à Convenção da Haia, desafios e 

dificuldades 

Os Países africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), nomeadamente 

Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, têm feito 

um enorme esforço em cumprir com os tratados e convenções internacionais da ONU, 

em matéria dos Direitos Humanos, muito em particular os tratados, convenções e 

protocolos inerentes aos direitos da criança.  

Todos os países do PALOP aprovaram e ratificaram a Convenção sobre os direitos 

da Criança, assim como a Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança
15

.  

O ordenamento jurídico de Angola
16

 tem a recepção dos tratados e convenções 

internacionais sobre os direitos da criança, através da sua Lei-Mãe
17

. 

Portanto, por força do disposto no art. 13.º: “Os tratados e acordos internacionais 

regularmente aprovados ou ratificados vigoram na ordem jurídica angolana após a sua 

publicação oficial e entrada em vigor na ordem jurídica internacional e enquanto 

vincularem internacionalmente o Estado angolano.”
18

 Isso significa que “o direito 

                                                           
15

 Importa trazer à ribalta o art. 4.º deste instrumento que faz alusão ao melhor interesse da Criança 

quando colide com interesses alheios: “Em todas as acções relativas à criança realizadas por qualquer 

pessoa ou autoridade dos melhores interesses da criança será a consideração primordial.” (Vide n.º 1). 

Não obstante, o art. 16.º vai referir que “medidas cautelares ao abrigo do presente artigo devem incluir 

procedimentos eficazes para a criação de unidades especiais acompanhamentos a assegurar o apoio 

necessário à criança e para aqueles que têm a guarda da criança, assim como outras formas de 

prevenção e de identificação, elaboração de relatórios remessa inquérito, tratamento, e 

acompanhamento de casos de maus tratos e negligência.” (Vide n.º 2). Portanto, sendo a família a 

unidade natural e a base da sociedade (n.º 1, do art. 18.º), os “Estados Partes da presente Carta devem 

tomar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e responsabilidades dos cônjuges 

em relação às crianças durante o casamento e, no mesmo de sua dissolução. Em caso de dissolução, o 

fornecimento deve ser feito para a necessária protecção da criança.” (Vide n.º 2). O art. 25.º que tem 

que ver com a separação dos pais, estatui no seu n.º 1 que “qualquer criança que seja permanente ou 

temporariamente privado do seu ambiente familiar, por qualquer motivo têm direito a especial 

protecção e assistência…”. 

Por conseguinte, em todos os artigos, apesar de não existir uma clareza, em relação ao rapto na 

perspectiva da Convenção, o que mais se aproxima é o que vem disposto, no art. 29.º cujo epígrafe é 

venda, tráfico e rapto que estatui que “os Estados-parte da presente Carta devem tomar as medidas 

adequadas para prevenir:  

a) o rapto, a venda, ou tráfico de crianças para qualquer fim ou sob qualquer forma, por qualquer 

pessoa, incluindo os pais ou responsáveis legais da criança…”. 
16

 O sublinhado é nosso. 
17

 A Constituição da República de Angola (CRA) merece elogio porque ela enaltece, logo no seu 

primeiro artigo, o princípio da dignidade humana, ora estatuído: “Angola é uma República soberana e 

independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como 

objectivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, 

igualdade e progresso social.” Este ensejo é reiterado pelo legislador constituinte angolano, quando faz 

alusão aos Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais: “O Estado respeita e protege a pessoa e a 

dignidade humanas…”, (Vide n.º 2, do art. 31.º), fundamental para a defesa e protecção da criança. 
18

 Vide n.º 2.  
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internacional geral ou comum, recebido nos termos da presente Constituição, faz parte 

integrante da ordem jurídica angolana.”
19

 

A Lei Suprema Fundamental de Angola não ficou alheia aos direitos da criança, 

motivo pelo qual consagra o art. 80.º à infância. 

O art. 35.º da CRA vai no mesmo encalço, de auxílio a criança, ao reconhecer vários 

outros direitos, como o direito à educação. Já o art. 12.º da CRA acautela contra o 

crime de tráfico de seres humanos e órgãos humanos, circundado, pois, pela Lei Sobre 

a Criminalização das Infracções Subjacentes ao Branqueamento de Capitais
20

. Não 

obstante, apesar do esforço do executivo angolano em salvaguardar os direitos da 

criança, em nenhum momento alude-se, em termos legislativos, ao rapto de crianças 

sob a perspectiva civil propalada pela Convenção da Haia.  

Na verdade, as autoridades angolanas não aderiram ao organismo da Haia, nem aos 

seus instrumentos muito menos ao instrumento em discussão
21

. As matérias inerentes 

ao rapto interparental, que são do âmbito civil, não são tratadas na perspectiva da 

Convenção mas  são, provavelmente, acauteladas pela Lei da Família e demais 

legislações. 

O cenário Angolano da não subscrição dos organismos da Conferência da Haia 

também é extensivo ao ordenamento jurídico Cabo-Verdiano, São-Tomense e da 

Guiné-Bissau. 

O legislador de Cabo Verde
22

 aderiu à Convenção dos Direitos da Criança e outros 

instrumentos internacionais e continentais, como é o caso da Carta Africana sobre os 

Direitos e Bem-estar da Criança. Estes instrumentos têm a sua recepção no Texto 

Fundamental de Cabo Verde, através do art. 12.º
23

. 

Ainda sob o ápice da Lei mãe, o legislador constituinte cabo-verdiano reservou 

algumas disposições que asseguram os direitos da criança, referimo-nos ao art. 73.º da 

                                                           
19

 Vide n.º 1, do art. supra. 
20

 Esta Lei criminaliza o crime de tráfico de seres humanos e outros crimes próximos, como o rapto, 

etc. 
21

 Referimo-nos a Convenção da Haia sobre o rapto de crianças. 
22

 O sublinhado é nosso. 
23

 “O Direito Internacional geral ou comum faz parte integrante da ordem jurídica cabo-verdiana, 

enquanto vigorar na ordem jurídica internacional.” (Vide n.º 1). Destarte, “os tratados e acordos 

internacionais, validamente aprovados ou ratificados, vigoram na ordem jurídica cabo-verdiana após a 

sua publicação oficial e entrada em vigor na ordem jurídica internacional e enquanto vincularem 

internacionalmente o Estado de Cabo Verde.” (Vide n.º 2). Isso significa que “os actos jurídicos 

emanados dos órgãos competentes das organizações supranacionais de que Cabo Verde seja parte 

vigoram directamente na ordem jurídica interna, desde que tal esteja estabelecido nas respectivas 

convenções constitutivas.” (Vide n.º 3). Assim, tais instrumentos internacionais, uma vez aprovados, 

têm prevalência sobre todos os actos legislativos e normativos internos de valor infraconstitucional, 

consoante o disposto no n.º 4, do artigo supra.  
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CRCV
24

. Num primeiro olhar, o legislador pauta pela protecção da criança estatuindo, 

nesse sentido, que “todas as crianças têm direito à protecção da família, da sociedade e 

dos poderes públicos, com vista ao seu desenvolvimento integral.”
25

 E, em caso de 

“…doença, orfandade, abandono e privação…”, as crianças têm direito a especial 

protecção e a um ambiente familiar equilibrado.”
26

    

A Constituição Cabo-Verdiana não apenas delega ao Estado
27

 a protecção e 

responsabilidade das crianças mas fá-lo também à família, por esta ser, ao abrigo do 

art. 81.º,“…o elemento fundamental e a célula base de toda a sociedade.”
28

 Portanto, 

“os pais têm o direito e o dever de orientar e educar os filhos em conformidade com as 

suas opções fundamentais, tendo em vista o desenvolvimento integral da 

personalidade das crianças e adolescentes e respeitando os direitos a estes legalmente 

reconhecidos.”
29

  

Sintetizando todos, sem excepção, devem estar engajados na protecção da criança: 

“Todas as crianças têm direito a especial protecção da família, da sociedade e do 

Estado, que lhes deverá garantir as condições necessárias ao desenvolvimento integral 

das suas capacidades físicas e intelectuais e cuidados especiais em caso de doença, 

abandono ou de carência afectiva.”
30

 

Já no concernente à adesão ao organismo da Haia, Cabo Verde não faz parte da 

Conferência da Haia nem subscreveu quaisquer instrumentos deste importante 

organismo, apesar de o ter feito em relação a outros instrumentos inerentes aos 

direitos da criança, como inicialmente aferimos.    

Em relação ao ordenamento jurídico da Guiné-Bissau
31

, o mesmo tem a recepção 

dos tratados e convenções internacionais através dos postulados constitucionais
32

. 

                                                           
24

 Faz-se menção a Constituição da República de Cabo Verde. 
25

 Vide n.º 1. 
26

 Vide n.º 2. E, na senda do n.º 3, do art. supra, “as crianças têm ainda direito a especial protecção 

contra:  a) Qualquer forma de discriminação e de opressão;  b) O exercício abusivo da autoridade na 

família e nas demais instituições a que estejam confiadas ;  c) A exploração de trabalho infantil;  d) O 

abuso e a exploração sexual…”, proibindo-se, igualmente, o trabalho infantil, sendo a lei a única que 

impõe os casos e as condições em que pode ser autorizado o trabalho de menores. (N.º 4).  
27

 “O Estado tem ainda o dever de velar pela eliminação das condições que importam a discriminação 

da mulher e de assegurar a protecção dos seus direitos, bem como dos direitos da criança.” (N.º 2, do 

art. 87.º).    
28

 Vide n.º 1, do art. 81.º.  
29

 Vide n.º 4. 
30

 Vide n.º 1, do art. 89.º. Contra discriminação, exploração e qualquer tipo e violência ou abuso, a 

criança deve, também, ser protegida, sendo, portanto, “…proibido o trabalho de crianças em idade de 

escolaridade obrigatória.” (n.ºs 2 e 3).   
31

 O sublinhado é nosso. 
32

 Vide a este propósito os arts. 68.º, alínea e); 85.º, alínea h); art. 100.º, alínea f).  
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Apesar dessa recepção, quanto a nós não muito clara, em nenhum artigo pela 

Constituição adentro faz-se alusão aos direitos da criança, não obstante, fazer-se em 

relação aos direitos da família.    

Sobre os direitos da criança, a nível infraconstitucional, o grosso dos documentos 

que vigoram, na ordem interna guineense datam ainda da época colonial. O Código da 

Família, o Código Civil e o Estatuto da Assistência Jurisdicional aos Menores em 

vigor, são exemplos disso.  

Apesar do legislador guineense acautelar os direitos da criança, o mesmo já não 

acontece, em relação ao rapto de crianças, pois, as crianças, com tenra idade podem, 

com facilidade, ser raptadas para fora do país, com um dos seus progenitores, sem que 

isso constitua ilícito algum, pois, a par dos ordenamentos jurídicos, antes analisados, 

também a Guiné-Bissau não aprovou essa Convenção, muito menos é parte da 

Conferência da Haia, como também não transcreveu quaisquer instrumentos inerentes 

a esse organismo internacional.  

O ordenamento jurídico de São Tomé e Príncipe
33

 não é alheio ao direito 

internacional, nomeadamente aos direitos da criança, e recebe, a par de outros 

ordenamentos dos PALOP, os tratados e as convenções à luz do art. 13.º, pois “as 

normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante 

do direito são-tomense.”
34

 Outrossim, “as normas constantes de convenções, tratados 

e acordos internacionais validamente aprovadas e ratificadas pelos respectivos órgãos 

competentes vigoram na ordem jurídica são-tomense após a sua publicação oficial e 

enquanto vincularem internacionalmente o Estado São-tomense.”
35

 Por conseguinte, 

essas normas, tratados e convenções, uma vez ratificados e aprovados, “…têm 

prevalência após sua entrada em vigor na ordem internacional e interna, sobre todos os 

actos legislativos e normativos internos de valor infraconstitucional.”
36

 

Em relação aos direitos da criança, tendo em conta o quadro jurídico que a Lei 

Fundamental São-Tomense espelha, defensora dos direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos
37

, merece destaque o art. 52.º cujo parágrafo dispõe que “as crianças têm 

                                                           
33

 O sublinhado é nosso. 
34

 Vide n.º 1, do supra artigo da Constituição da República de São Tomé e Príncipe (CRSTP). 
35

 É de lembrar que as normas, tratados e convenções, uma vez ratificado e aprovado, “…têm 

prevalência após sua entrada em vigor na ordem internacional e interna, sobre todos os actos 

legislativos e normativos internos de valor infraconstitucional.” (n.º 3, do art. 13.º).  
36

 Vide n.º 3, do art. 13.º 
37

 Vide alínea d) do art. 154.º. 
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direito ao respeito e à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao seu 

desenvolvimento integral.”
38

 

Para além do ápice constitucional não deixaria de ser importante mencionar as 

demais leis sobre os direitos da criança, além de propostas que vigoram na ordem 

interna são-tomense, onde a título de exemplo, merce destaque a Lei de Protecção de 

Crianças e Jovens em Perigo, Lei n.º 45/IX/2014.  

Esta Lei tem como base prevenir e proteger as crianças e os jovens, no sentido de 

evitar situações de perigo e de criar medidas de promoção e protecção, numa 

abordagem integrada dos direitos da criança de forma a garantir o seu bem-estar e 

desenvolvimento integral. É uma lei de extrema importância que concorre para a 

defesa das crianças, no concernente a protecção dos seus direitos. 

Entretanto, apesar desse esforço o executivo são-tomense, tal como sucede com 

todos os Estados-parte dos PALOP, não aderiu à Conferência da Haia nem os 

instrumentos desse organismo internacional foram subscritos, num momento em que a 

tutela civil dos direitos da criança, face às disputas parentais e interparentais, se têm 

vindo a acentuar, no mundo inteiro. 

 

Capítulo III – A Experiência Moçambicana 

O ordenamento jurídico moçambicano, consignatário da ONU
39

, tem a recepção das 

normas internacionais inerentes aos direitos humanos e da criança, através do disposto 

no artigo 18.º da Constituição onde “os tratados e acordos internacionais, validamente 

aprovados e ratificados, vigoram na ordem jurídica moçambicana após a sua 

publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado de 

Moçambique.”
40

 Destarte, “as normas de direito internacional têm na ordem jurídica 

interna o mesmo valor que assumem os actos normativos infraconstitucionais 

emanados da Assembleia da República e do Governo, consoante a sua respectiva 

forma de recepção.”
41

 

                                                           
38

 O mais curioso é que a Constituição São-Tomense faz alusão à criança apenas uma única vez. 

Achamos ser importante rever esse espectro negativo no sentido de prover mais garantias 

constitucionais ao direito infantil, com vista a reduzir as violações que a afectam. 
39

 Para CHIZIANE a ONU representou e representa “…a mudança do comportamento do mundo no 

tocante aos problemas da criança…”. (CHIZIANE, Moisés (2012) Delinquência e Menoridade em 

Moçambique, p. 38) 
40

 Vide n.º 1. 
41

 N.º 2. Importa, igualmente, referir que “os preceitos constitucionais relativos aos direitos 

fundamentais são interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.” 
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Ao compreender a importância dos direitos da criança, o legislador moçambicano 

consagrou o art. 47.º aos direitos da criança e fê-lo com vista a sua protecção: “as 

crianças têm direito à protecção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar…”
42

 e; 

tendo em conta à liberdade de expressão: “as crianças podem exprimir livremente a 

sua opinião, nos assuntos que lhes dizem respeito, em função da sua idade e 

maturidade.”
43

 Com efeito o respeito a esses direitos deve envolver todos os órgãos 

vivos da sociedade, quer públicos, quer privados: “Todos os actos relativos às 

crianças, quer praticados por entidades públicas, quer por instituições privadas, têm 

principalmente em conta o interesse superior da criança.”
44

 

Para uma maior efectivação desses direitos supra constitucionais e constitucionais
45

, o 

legislador moçambicano chama à colação a reserva da lei. Neste âmbito, em 2008, 

aprovou uma lei importante sobre os direitos da criança, referimo-nos a Lei 7/2008 de 

9 de julho, Lei de Bases de Protecção dos Direitos da Criança
46

. Este instrumento, 

juntamente com outros, nomeadamente, a Lei da Família
47

, o Código Penal
48

, a Lei 

sobre o Tráfico de Pessoas
49

, Lei da Organização Jurisdicional dos Menores
50

 

                                                           
42

 Vide n.º 1. 
43

 Vide n.º 2. 
44

 Vide n.º 3. 
45

 Relembramos, nesse sentido, a pirâmide de um dos mais influentes pensadores do direito, jurista e 

filósofo, Hans Kelsen, sobre o constitucionalismo jurídico, vide disponível em:  

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,conceitos-de-constituicao-sob-a-otica-de-hans-kelsen-

carl-schmitt-ferdinande-lassalle-e-emmanuel-joseph-sieyes,45541.html, 01/10/2014.   
46

 Também denominada Lei da Promoção e Protecção da Criança.  
47

 Lei n.º 10/2004 de 25 de agosto. Essa Lei vem reforçar a consagração constitucional inerente a 

família e a criança, aliás o epígrafe do art. 3.º institui o direito da família dispondo o n.º1 que a Lei 

protege a família e os seus membros contra todas as ofensas  ilegítimas.” Ademais, “as disposições da 

presente Lei devem ser interpretadas e aplicadas tendo presente os superiores interesses da família, 

assentes nos princípios da especial atenção da criança e da igualdade de direitos e deveres dos seus 

membros  e dos cônjuges entre si.” (Vide n.º 2).  Importa, aludir, no mesmo diapasão, que o Direito da 

família, em Moçambique, tem vindo a sofrer grande devir devido a transformação da sociedade, como 

observa ABUDO ao afirmar a evidência no tocante ao Direito da família como sendo “…um dos ramos 

de direito mais permeáveis às transformações económicas, ideológicas, políticas e sociais [por meio da] 

alteração introduzida pela Lei n.º 10/2004, de 25 de Agosto [que] conduziu a modificações bastantes 

penetrantes, tanto no que tange ao direito matrimonial, como no que respeita ao direito de filiação, em 

lei destacada do Código Civil…”. (ABUDO, José Ibraimo (2010) Direito da Família, Direito da 

Filiação, Estabelecimento da Filiação, Adopção, p. 24). 
48

 Em Moçambique vigorava até finais de dezembro de 2013, o Código Penal de 1886. O Novo 

Código Penal, aprovado pela Lei n.º 35/2014 de 31 de dezembro, sofreu profundas reformas, 

causadoras de alguma celeuma, entre os juristas moçambicanos. 
49

 Lei 6/2008 de 9 de julho. Devido a crescente violação dos direitos da criança, nomeadamente o 

tráfico de criança, de órgãos humanos da criança, para fins obscurantistas e, por não existir, no anterior 

Código de 1886, uma tipificação deste tipo legal de crime aprovou-se esse instrumento. O mesmo tem 

sido importante, nos dias hodiernos, em Moçambique, porque vem mitigando alguns casos que têm 

vido a ser denunciados por parte de populares, familiares, etc, dado o tipo de crime (vide art. 7.º).  Não 

obstante, um outro fenómeno aliado ao tráfico vem preocupando as autoridades moçambicanas, pois, 

nos últimos meses tem crescido, no norte de Moçambique, o números de agentes que traficam, 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,conceitos-de-constituicao-sob-a-otica-de-hans-kelsen-carl-schmitt-ferdinande-lassalle-e-emmanuel-joseph-sieyes,45541.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,conceitos-de-constituicao-sob-a-otica-de-hans-kelsen-carl-schmitt-ferdinande-lassalle-e-emmanuel-joseph-sieyes,45541.html
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representam um esforço das autoridades moçambicanas, com vista à protecção da 

criança, da sua dignidade e do seu superior interesse. 

A principal Lei, aqui mencionada
51

 dispõe no seu art. 62.º sobre o rapto, venda e 

tráfico de crianças. Essa disposição é muito generalista, uma vez que não clarifica, por 

exemplo, a que rapto se refere. Em relação ao tráfico o legislador moçambicano, como 

vimos, acautela, de uma forma específica, este tipo legal de crime, com a Lei 6/2008 

de 9 de julho; porém, já não o faz em relação a ilicitude do rapto
52

. 

Umas das primeiras dificuldades decorre da não aprovação e muito menos da 

ratificação da Convenção da Haia de 1980. Moçambique, fazendo parte dos PALOP, é 

um desses países que ainda não aderiu a essa Convenção, apesar de o ter feito em 

relação a Convenção sobre os Direitos da Criança; em relação ao Protocolo relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e 

Crianças, entre outros instrumentos internacionais.    

Sendo um país signatário da ONU seria oportuno existir, em primeiro lugar, um 

esforço por parte do Estado moçambicano, em subscrever as Convenções deste 

organismo, com maior relevância à Convenção da Haia de 1980 sobre o Rapto de 

Crianças. 

Em Moçambique, casos de rapto, na vertente cível, com carácter internacional que 

envolva parentes são inexistentes
53

. Segundo, Martinho Domingos Muchiguere, juiz 

de direito, na 1ª sessão do Tribunal Distrito de Tete
54

 deu a conhecer, no âmbito das 

responsabilidades parentais, um caso que envolvia parentes de um menor com 

                                                                                                                                                                          
assassinam pessoas com cor pigmentada para fins supersticiosos, referimo-nos as pessoas portadoras de 

albinismo, adultos, incluindo crianças. 
50

 Lei 8/2008 de 15 de julho. Esse instrumento é importante na medida em que é no mesmo sobre o 

qual pende a adjectivação dos direitos da criança.  
51

 Referimo-nos a já mencionada Lei sobre a Promoção e Protecção da Criança. 
52

 Importa esclarecer que ao falar de rapto procura-se, com alguma acuidade, fazer alusão à vertente 

cível porque na vertente penal, ainda que de forma menos exaustiva, o legislador penal moçambicano, 

no Novo Código penal acautela este tipo legal de crime, instituindo um epígrafe, no art. 199.º, senão 

vejamos: “Aquele que, por meio de violência, ameaça ou qualquer fraude, raptar outra pessoa, com fim 

de submetê-la à extorsão, à violação, obter resgate, recompensa, constranger autoridade pública ou 

terceiro a uma acção ou omissão, ou a suportar uma actividade, será punido com pena de prisão maior 

de vinte a vinte e quatro anos.” Essa pena acarreta consigo alguns agravantes quando acompanhado de 

ofensa grave à integridade física da vítima; tortura ou tratamento cruel e desumano; quando praticado a 

pessoa indefesa, incapaz, etc; mediante simulação de qualidade de autoridade pública, pelo servidor 

público; quando acompanhado do crime contra a liberdade sexual; seguido do suicídio da vítima. (Cfr. 

n.º 2 das alíneas a) a f). Por conseguinte, se da privação dessa liberdade resultar em morte a pena 

agrava-se (n.º 3), com uma moldura penal de vinte a vinte e quatro anos (Vide n.º 3 do art. 160 e o art. 

118.º). 
53

 Penso que essa situação deve-se ao facto deste tipo de “ilícito” não constituir violação. 
54

 Essa sessão está sediada na Cidade de Tete, província com o mesmo nome. 
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nacionalidades estrangeiras
55

. O progenitor, após a separação do filho, pediu a guarda 

do menor e queria levar consigo o filho à terra natal (Suécia). A progenitora também 

reclamava a guarda do filho. O Tribunal entendeu que a criança devia estar sob a 

guarda da mãe, por este ter uma idade muito tenra
56

.  

É preciso salientar que o caso, em análise, está longe de se equiparar à questão de 

rapto de crianças previsto pela Convenção da Haia, pois, o pai da criança não 

perpetrara qualquer acção de revelia, com vista ao rapto do filho, apenas exigia a 

guarda da criança
57

.  

No entanto, consultado sobre o rapto de crianças à luz da Convenção, o juiz 

Martinho alegara que nunca se deparara com casos desse género, pois, o grosso das 

acções cíveis que mais se acautelam tem que ver com as responsabilidades parentais 

que envolve a guarda e as visitas
58

 de menores. Não obstante, acha oportuna a 

aprovação e implementação deste instrumento pois pode acautelar uma série de 

situações que coloca em risco a criança.  

Essa ideia é por mim defendida, pois acho oportuna a adesão, por parte de 

Moçambique, a esse e outros instrumentos da Conferência da Haia, todavia com todas 

as cautelas que dela advenham, ou seja, desde que não entrem em conflito com as leis 

internas e a realidade moçambicana
59

.    

Por conseguinte, uma vez que o rapto de crianças, na perspectiva da Convenção da 

Haia, enquadra-se no âmbito cível e é matéria do direito internacional privado, em 

Moçambique, o grosso de conflitos nessa matéria é dirimido pelo Código Civil, nos 

artigos 16.º e seguintes, apesar deste instrumento, de per si, não ser suficiente. 

                                                           
55

 O homem (pai) detinha a nacionalidade sueca e a mulher (mãe) malawiana. 
56

 Dois ou três anos de idade. 
57

 Lamento não inserir, nesta análise, nenhum documento deste caso por não ter possibilidade de 

acesso ao processo. Aliás, em Moçambique, infelizmente, nem todas as decisões judiciais são expostas 

ou publicitadas, as plataformas tecnológicas, são na maioria dos casos inoperacionais e, isso dificulta 

muito a pesquisa aos profissionais dessa área ou áreas afins. 
58

 A Convenção acautela questões inerentes às visitas, no seu art. 5.º, pois, “nos termos da presente 

Convenção o «direito de visita» compreende o direito de levar uma criança, por um período limitado de 

tempo, para um lugar diferente daquele onde ela habitualmente reside.” (Vide alínea b) 
59

 Um dado curioso em relação ao rapto à luz da Convenção da Haia é que a realidade Portuguesa e 

europeia, em geral, devido a estabilidade económica é mais propensa às precauções da Convenção da 

Haia, pois, a tendência dos pais, após o divórcio ou separação de pessoas e bens, lutarem pela guarda ou 

visitas dos filhos é maior, daí o rapto quando o tribunal decide a favor de um em detrimento de outro. Já 

em Moçambique, creio que nos PALOP, em geral, essa tendência não é tão acentuada, pois, muitas são 

as vezes que um dos progenitores (especialmente o pai), no seu modus operandi, foge das 

responsabilidades parentais, não se importando com o direito à guarda do filho, muito menos com as 

visitas. Salientamos que o grosso das relações conjugais, neste Estado, se resumem a uniões de facto. 
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Recomendações/desafios 

i) Observar a conjuntura internacional a qual os PALOPS fazem parte e procurar 

perceber a importância do organismo internacional da Haia e seus instrumentos, no 

ordenamento jurídico de cada Estado não signatário. 

ii) Aderir o mais brevemente possível aos instrumentos da Conferência da Haia, 

tendo em conta o inegável contributo que os mesmos podem impactar, nos Estados 

membros dos PALOP. 

iii) Aprovar e ratificar, com urgência, a Convenção da Haia inerente ao rapto de 

crianças, considerando que a mesma ocupa um lugar central no seio da família. 

iv) Divulgar, através dos midia e, outras entidades vivas da sociedade, a relevância 

dos instrumentos da Conferência da Haia, muito em concreto, a Conferência sobre o 

rapto de crianças, no sentido de chamar a atenção sobre as possíveis violações que 

podem advir da sua não observância. 

v) Possibilitar, por parte do legislativo, a aprovação de leis específicas que ajudem a 

proteger a criança, tendo em conta o princípio do superior interesse que a norteia. 

vi) Chamar à responsabilidade dos progenitores sobre possíveis movimentações dos 

seus filhos, menores de 16 anos
60

, para países estrangeiros, sem a devida autorização.  

vii) Instituir, dentro da Lei da Família, um postulado que preveja o rapto de crianças, 

no âmbito das relações interparentais, como violação. 

viii) Haver uma maior clareza de algumas figuras jurídicas, no âmbito do direito da 

família e direitos da criança, nos PALOP, para resolver certos ilícitos, pois, umas 

vezes, no âmbito das resoluções judiciais são confundidos os conflitos inerentes às 

responsabilidades parentais e adopção internacional com o rapto de crianças, previsto 

pela Conferência da Haia de 1980, outras vezes há uma aplicação subsidiária na 

resolução da última violação com as duas primeiras.
61

. 

 

  

                                                           
60

 Vide art. 4.º da Convenção da Haia de 1980 sobre o rapto de crianças. 
61

 Importa reconhecer que no caso moçambicano a aplicação subsidiária decorre do uso do Código 

Civil, nos seus arts. 16.º e ss. 
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Conclusão  

No final desta pequena pesquisa podemos retirar algumas ilações, a saber: 

A Conferência da Haia, constitui, sem embargo, um organismo de extrema 

importância na vida jurídica de qualquer Nação que pauta pelos princípios 

democráticos de um Estado de Direito e Direitos Humanos.  

Não obstante, os instrumentos deste organismo, a meu ver, deviam vigorar nos 

PALOP, pois, as Constituições destes Estados dispõem de uma grande abertura para 

que os princípios e os postulados previstos na Convenção da Haia sobre o rapto de 

crianças os vincule.  

Reconhece-se, por um lado a importância de algumas leis que protegem o direito da 

família e da criança mas, por outro lado, também se reconhece que essas leis, 

nomeadamente a Lei da família e legislação de menores, ainda estão longe de alcançar 

os objectivos previstos pela Conferência da Haia.  

Durante a pesquisa, também se observou que o rapto de crianças nos PALOP à luz 

da Convenção da Haia, não constitui violação alguma e, sendo isso uma ameaça grave 

para a dignidade e o superior interesse da criança, urge uma necessidade que se impõe 

como condition sine qua non para que o mais urgente possível as autoridades desses 

Países actuem pela protecção da criança. 

Foi possível notar que as responsabilidades parentais são, comumente chamados a 

mitigar a questão de rapto de crianças, pois, a resolução desta violação é, muitas 

vezes, antecipada, ou seja, os tribunais fazem os possíveis de resolver conflitos 

conjugais inerentes à guarda e a visita dos menores, no sentido dos mesmos não 

degenerarem em situações de rapto de criança, na perspectiva da Conferência da Haia. 

Essa medida é necessária mas não suficiente para estancar o rapto de crianças uma vez 

que se foi possível, a título de exemplo, resolver litígios de cariz familiar inerente à 

adopção internacional
62

, ainda que de forma não prevista, também pode-se resolver os 

litígios inerentes ao rapto aprovando e ratificando, urgentemente, a Convenção acima 

enunciada.  

Por conseguinte, é importante acautelar violações, previstas, por exemplo, pelo art. 

11.º da Convenção sobre os Direitos da Criança tendo em conta que o rapto de 

crianças não afecta apenas os Estados signatários, como Portugal mas também os não 

                                                           
62

 Ao nível do ordenamento jurídico moçambicano, não se aderiu a um instrumento internacional que 

venha resolver os conflitos atinentes a adopção internacional. Mas mesmo assim, está disponível um 

Acórdão sobre a resolução de um caso litigioso relacionado à adopção internacional. 
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signatários, como os PALOP, pelas relações históricas e até culturais no concernente 

as movimentações de crianças, no âmbito interparental, nestes países, que são 

inevitáveis
63

.  

 

 

                                                           
63

 Aliás, é por isso que o art. 2.º da citada Convenção prevê que: “Os Estados Contratantes deverão 

tomar todas as medidas apropriadas que visem assegurar, nos respectivos territórios, a concretização 

dos objetivos da Convenção. Para tal, deverão recorrer a procedimentos de urgência.” Não obstante, o 

art. 7.º prevê e estatui que “as autoridades centrais devem cooperar entre si e promover a colaboração 

entre as autoridades competentes dos seus respectivos Estados, por forma a assegurar o regresso 

imediato das crianças e a realizar os outros objectivos da presente Convenção.” Aliás os arts. 8.º a 20.º 

concorrem para esse fim.  
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