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Resumo

A Prova ilícita no Processo Civil Moçambicano é uma abordagem
de cariz processual, ligado ao direito probatório material referente ao
modo de obtenção da prova por violação dos direitos civis e fundamentais.
Nesta ordem de ideia, faz- se menção da problemática da colisão de direitos
fundamentais que está consignada neste estudo, pois, o direito à prova
é corolário do direito ao acesso à justiça previsto no artº 62º e 70º da
CRM, que se encontra em conflito, ou seja: em colisão com determinados
direitos inerentes a dignidade da pessoa humana. Em sede do processo
civil, a descoberta da verdade material depende efectivamente da prova,
porém admite- se que esta actividade probatória tem limites, que são con-
siderados intrínsecos e extrínsecos. O nosso estudo buscou analisar os
limites intrínsecos do direito à prova, visto que, o direito ao processo
equitativo implica a inadmissibilidade de meios de prova ilícitos, quer
sejam por violarem os direitos fundamentais, quer porque se formaram
ou obtiveram por processos ilícitos. Os limites intrínsecos do direito à
prova estão ligados aos requisitos substanciais, ou seja: ao conteúdo da
prova. Outrossim, para procurar esclarecer os contornos da problemática
da colisão de direitos, mostrou- se necessário, estudar de forma acessória
o problema da inadmissibilidade e admissibilidade da prova ilícita, onde
surgem também duas posições, destacadamente, a tese de rejeição absoluta
da prova ilícita e a tese que defende a admissibilidade relativa da prova
ilícita. E ainda, denotamos a fundamental relevância de analisar a dicotomia
da interpretação extensiva versus aplicação da analogia do artº 65º n°3
da CRM ao processo civil. Sendo que esta dicotomia abre espaço em
primeiro lugar para análise da excepcionalidade da norma do artº 65º
n°3 da CRM, pois alguns autores entendem que a norma do 65º n°3 da
CRM é excepcional, e outros não são a favor desta posição. Todavia, a
prova continua sendo considerado o elemento primordial para a descoberta



da verdade material, dai que justifica- se a necessidade do estudo, pois,
mesmo que seja considerada ilícita, deve- se buscar fazer um juízo de
ponderação de interesses e simultaneamente adoptar o critério da
proporcionalidade, diante da hierarquia dos valores envolvidos (vide,
artº 335º do CC). 

Palavras- chave: Prova, Ilicitude, Direitos Fundamentais, Inadmissibilidade,
Admissibilidade, Excepcionalidade, Analogia, Processo Civil. 
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Prefácio



Conheci o Mestre Alfredo Faife em finais de 2019 quando leccionava
a disciplina de Contencioso Civil e Comercial no Mestrado em Direito
Judiciário da Universidade do Zambeze. O tema por mim escolhido
para leccionar a disciplina foi precisamente “A Prova em Processo Civil”.
Na altura, mal sabia que o desenvolvimento deste tema inspiraria o então
estudante Alfredo Faife a prosseguir o seu aprofundamento a nível da
sua Dissertação de Mestrado.

Por isso, foi com alguma surpresa que, mais tarde, recebo o seu
pedido para o orientar na elaboração da sua Dissertação de Mestrado
subordinada ao tema “A Prova Ilícita no Processo Civil Moçambicano
– Da Problemática da Colisão de Direitos Fundamentais”.

A obra que agora vem a público constitui, na sua essência, a Dissertação
de Mestrado do Autor, avaliada com boa nota em provas públicas realizadas
no dia 13 de Setembro de 2021 na Universidade do Zambeze por um
Júri do qual fiz parte.

Por isso, inspiro- me no título da obra de um saudoso político e
escritor moçambicano, para dizer: “Participei, por isso testemunho”!

Testemunho o empenho e dedicação inexcedível do Autor em
investigar, defender e publicar um tema que envolve a rara capacidade
de bem manusear e de articular várias áreas do Direito, nomeadamente
o Direito do Processo Civil, o Direito Civil e o Direito Constitucional.

Testemunho ainda a coragem e ousadia de um Jurista interessado em
pegar num tema complexo como este e – sem apoio doutrinal e jurispru-
dencial pátrio – transformá- lo numa obra inédita e sobre a qual auguro
muito utilidade para o mercado jurídico nacional. Conquanto, não consigo
lembrar- me de memória de alguma obra monográfica de autor (es)
moçambicano (s) sobre a Prova em Processo Civil e, muito menos, na
perspectiva do estudo da ilicitude por violação de direitos fundamentais.



Também tenho o privilégio de testemunhar, agora, a publicação
desta obra em benefício da comunidade jurídica moçambicana.

Ao lado, a prova é um instituto jurídico relevante e incontornável
para quem exerça – ou pretenda exercer – profissões forenses. Seguramente
que não se consegue ser bom Advogado, Juiz ou Procurador da República
sem ter forte domínio técnico sobre esta matéria. Aliás, a relevância
jurídica da prova é revelada com propriedade no antigo e atemporal
brocardo latino allegatio et non probatio quasi non allegatio. E se é verdade
que alegar sem provar é o mesmo que não alegar; não é menos verdade
que em Processo Civil é altamente problemático alegar e tentar provar
através de prova violadora de direitos fundamentais.

Neste estudo, o Autor analisa juridicamente o efeito jusprocessual
do modo de obtenção da prova no resultado do próprio processo, sobretudo
quando a apresentação ou a produção da referida prova viole direitos
fundamentais. Isto é, busca responder à seguinte pergunta: em Processo
Civil o uso de prova ilícita pode conduzir a resultados lícitos? No fundo,
tal como sintetiza na frase de Ovídio citada nesta obra, o Autor discute
se em matéria da prova em Processo Civil os fins justificam os meios –
e se sim, em que termos?

Portanto, nesta obra “A Prova Ilícita no Processo Civil Moçambicano
– Da Problemática da Colisão de Direitos Fundamentais”, o Autor
revela- nos, através do método jurídico, um percurso dogmático enri-
quecedor que conduz o leitor à resposta ao complexo problema objecto
deste estudo.

Como corolário, é interessante perceber, a final, que entre as correntes
doutrinárias que pugnam pela total invalidade da prova ilícita em Processo
Civil e as contraditórias, de cariz mais liberal, que defendem a validade
absoluta dessa prova em homenagem à verdade material; o Autor optou
por um moderado tertium genus (terceira via), fazendo jus ao ditado que
reza que a virtude está no meio (virtus in medium est).

Não obstante, cabe- me sublinhar que entendo que o prefaciador
pode – e deve – levantar apenas a “ponta do véu” da obra prefaciada.
Sem, contudo, aprofundar o seu conteúdo e nem adiantar as respectivas
conclusões. Essa informação útil deve ser obtida pelo leitor ao ler a obra.



Por isso, quedo- me por aqui.
Mas, não sem antes: (i) exaltar esta louvável iniciativa do Autor

Alfredo Faife que veio, em boa hora, enriquecer a doutrina jurídica
moçambicana, (ii) agradecer- lhe a honrosa oportunidade de prefaciar
esta sua obra jurídica e, ainda, (iii) desejar que esta seja tão- somente a
primeira de muitas outras publicações jurídicas da sua lavra.

Bem- haja Mestre Alfredo Faife.

Beira, a 20 de Fevereiro de 2022.

GILBERTO CORREIA

Advogado, Jurisconsulto e Docente Universitário


