
 

 

DIRECÇÃO ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM DIREITO 

LINHAS DE PESQUISAS PARA O ANO LECTIVO 2021 

Nr  Linha de Pesquisa  Áreas Temáticas   

1 Teoria Geral de Direito   Capacidade Jurídica no Ordenamento 

Moçambicano; 

 Personalidade Jurídica no Ordenamento Jurídico 

Moçambicano; 

 Declaração da Morte Presumida; 

  Negócios Jurídicos Celebrados pelos menores; 

 Negócios Jurídicos Celebrados pelos incapazes;  

 Responsabilidades Civil Resultantes do Acidente 

Estradal; 

 Responsabilidade Civil por danos não 

patrimoniais; 

 Responsabilidade do Estado por Erro Medico; 

 Contrato de Seguro de Automóvel Clausula 

Abduzível;  

 

2 Direitos do Trabalho   Direito do Trabalhador Doméstico; 

 Cessação da relação laboral e Direito do 

Trabalhador;  

 Acidente de trabalho: Direito do trabalhador; 

 Suspensão dos Contratos de Trabalho em 

tempos da Pandemia(Covid-19); 

 Doenças profissionais no ordenamento jurídico 

moçambicano;  

 Proibição do lock-out no decurso da Greve dos 

trabalhadores; 

 Arbitragem laboral em Moçambique;  

 



3 Direito da Família e das Sucessões   Averiguação do poder parental; 

 Pensão de alimentos; 

 Habilitação de Herdeiros;  

 Impugnação da habilitação de Herdeiros; 

 Proteção Jurídica dos (as) viúvos(as); 

 União de facto e deveres conjugais;  

 A posição sucessória do conjugue e do 

companheiro da união de facto; 

 A administração dos bens da herança no 

contexto da Lei n 23/2019. 

 União de facto – da inexistência do estado civil à 

fragilidade dos efeitos. 

 A lei das uniões prematuras: Implicações civis e 

penais;  

4 Direito das Obrigações   Enriquecimento sem Causa; 

 Responsabilidade por facto ilícito; 

 Responsabilidade solidaria; 

 Indemnização a terceiro em caso de morte ou 

lesão corporal; 

 Limite da indemnização no caso de mera culpa; 

 Responsabilidade do Estado e de Outras Pessoas 

Colectivas publicas;  

 Danos Causados por instalações de energia 

electria ou gás;  

 Herdeiros dos Devedores ou créditos solidários; 

 Relações entre fiadores e subfiadores; 

 Efeitos e extinção dos privilégios;  

 Causas de extinção das obrigações alem do 

cumprimento;   

5 Direitos Reais   Presunção da titularidade do Direito; 

 Aquisição da posse; 

 Usucapião de imoveis; 

 Propriedade intelectual em moçambique; 

 Domínio do Estado e de outras pessoas 

colectivas publicas;    

 Direito de tapagem; 

 Fracionamento e emparcelamento de prédios 

Rústicos; 

 Direito e Encargos do comproprietário;  



6 Direito Comercial   Responsabilidade Civil dos Administradores pela 

ma gestão da Sociedade; 

 Transformação das sociedades; 

 Responsabilidade dos Administradores 

decorrente da fusão de sociedades; 

 Personalidade Jurídica da sociedade em 

liquidação; 

 Concordata com credores e dissolução da 

sociedade;  

 Autonomia Patrimonial das sociedades 

Comerciais;  

7 Direito Penal   Abuso Sexual Contra Menores; 

 Crimes Ambientais no novo código Penal; 

 Proteção Legal da Mulher Contra a Violência; 

  Crimes de falsidade pela rede mundial de 

computadores- uma pespectiva comparada.  

 As fronteiras da tutela penal da reserva da vida 

privada. 

 A lei das uniões prematuras: Implicações civis e 

penais; 

 A tutela do bem jurídico vida no novo Código 

Penal; 

 Dos Crimes Contra a Criança no Novo Código 

Penal. Breve análise às regras de punição; 

 Crimes contra a liberdade a autodeterminação 

sexual; 

 O novo regime das burlas no Código Penal; 

 O Crime de Furto no Novo Código Penal; 

 Os crimes de corrupção e conexos; 

 Acesso a Justiça em tempos de Covid-19; 

8 Direito Constitucional   Direito de Acesso a Justiça;  

 Direito dos Cidadão na relação com o Estado;  

 Migração Ilegal e Moçambique;  

 Direito dos Consumidores;  

 Questões praticas sobre o Recolha Obrigatório 

no âmbito dos Decretos 2/2021 de 04 de Abril e 

17/2021 de 06 de Abril. 



 Aplicabilidade dos Decretos sobre a situação de 

calamidade publica ʺ Recolha Obrigatório pelo 

Ministério Publico e pelos Tribunaisˮ. 

9 Direito Administrativo   Garantia dos Particulares na Administração 

Publica; 

 Princípios Norteador da Administração Publica; 

 Desconcentração de poder na administração 

publica; 

 Descentralização de poder na administração 

publica; 

   Tipologia dos meios processuais 

administrativos;  

 Acção sobre contratos administrativos; 

 Acções para a efetivação de responsabilidade 

Civil Extracontratual;   

 Suspensão de eficácia de actos administrativos  

10 Processo Civil    Prova em processo Civil; 

 Processo declarativo: Actos dos magistrados do 

Ministério Publico; 

 Os procedimentos cautelares;  

 Personalidade Jurídica; 

 Capacidade Jurídica; 

  Razão do processo de inventario e sua função; 

  

11  Processo Penal    Direito dos Cidadãos em caso de detenção;  

 Meios especiais de prova: acções encobertas e 

escutas telefónicas;  

 O papel do Ministério Publico e a conformação 

dos Direitos, Garantias e Liberdades 

fundamentais do Cidadão no Processo Penal; 

 Os princípios do Processo Penal e a sua 

compatibilidade com a Carta Africana de direitos 

humanos e dos povos; 

 A proteção de testemunhas no Processo Penal 

moçambicano; 

 Das medidas de coação e de garantia 

patrimonial. 



 Dos meios de obtenção de prova (sugestão: A 

investigação criminal e os meios de obtenção de 

prova). 

 As pessoas colectivas como arguidas no processo 

penal moçambicano. 

 Vícios do julgamento e vícios da sentença no 

novo Código de  Processo Penal. 

 Direito de recurso e o regime do recurso. 

12 Direito Financeiro e Tributário   Responsabilidade tributaria;  

 Garantias gerais dos contribuintes; 

 Extinção da responsabilidade tributaria.  

 Infracções Tributarias; 

  

 

Beira, aos 10 de Junho de 2021 

O Coordenador do Curso 

Gércio Rui Alberto 


