




"IITRODUQAO
Em 25 de tunho de 1975, ap6s dez anos dc luta ormada, o Poao

Mogambicano conquistaaa a Independ€ncia Nacional. Independlncia
duramente conquist,ada porquc destruiu as bases da exploragdo capi-
talista no nosso pais. Independincia for isso regada do sangue dos

filhos do Poao Mogambicano.

Hoje a Reprtblica Popul.ar de Mogambigue i um Estado de derno-
cracia popular, um estado soberano e independente ern que o podcr
pertence aos operdrios e camponeses, unidos e dirigidos pelo Partido
FRELIMO e 6 exercido pelos irgdos do Podcr Popular,

Inspirados pela rica experi|ncio aiaida n(N zonas libertadas, guiados
pela ideologia do nosso Partido FRELIMO, estamos a destruir siste-
maticamente as bases materiais e as raizes ideol6gicas do cap;talismo
no nosso pais.

Respondendo ds aspirag6es rnais prolundas do nosso pouo traba-
Ihador estamos a edificar a justiga social, a abunddncia, a felicidade
humana, nurna palaura: o Socialismo.

No bastido julgado inexpugnduel do imperialisnxo que i a Africa
Austral craaalnos a bandcira uerrnelha dos trabalhadores, o estandatte
dos oprimidos, alutniamos a chama uibrante da ReuolugAo.

Com a implantagdo da Repilblica Popular de Mogarnbique, alte'
ro-se radicalmente a correlagho de forgas em l,frica e ern particular

nesta zona do continente, cm fauor da causa dos pouos.



O imperialismo compreendeu esta alteragdo e imediatamente adop-

tou uma estratdgia cujo objectiao i a desest,abilizagdo e destruigdo do

nosso Estado, do Poder Popular, pelo exemplo reaoluciondrio que

representa.

Nos quase quatro anos de Independ|ncia, a Repilblica Popular de

Mogambique tem sido apontada pelo imperi.alismo corno um aluo a

abater, por aquilo que o seu esptrito reaoluciondrio, a sua soberania

e liberdade constituern: urna arneaga para os designios exploradores do

imperialisrno, no mundo e etn particular na Africa Austral.

E neste contexto que o imperialisrno reforga o apoio d Rodisia,

corno sua base operacional, a paitir da qual organiza, artna e langa

grupelhos fantoches formados d base de mercend,rios, traidores, PIDES'

GES, OPVS e de uma maneira geral, de agentes e representantes das

classes exploradoras derrubadas.

E assim que, utilizando-se dos seus lantoches, o imperialismo d.esen-

cadeia uma sirie de ataques bdrbaros, tnassacrando populagdes indef esas,

colocando bornbas, Iangando a subuersdo, roub,ando. e saqueando bens

do Poao e do Estado.
Assistimos, por:'tanto, a rnanobras desesperadas no udo intuito de

inuerter a'marcha da hist|ria e i:ecolocar de 
'nouo 

os exploradores no

poder. .1 ,

Fiel ao. prin,cipio do inlernacionalismo proletdrio que orienta a
' 
politica externa do Partido, a fieprtblipa'Popular db Mogambique tem

sido retaguarda segu.ra,da luta de liberta,gEo nacional dos poaos opri'

midos, particularmente, do p,ouo do Zimbabwe, cuia luta conta corn

o firme, decidido e incondicional apoio do pouo mogambicano.
' 

Ao apoio firme e decidido que a Repilblica Popul:ar de' Mogam-

bique tem sabid.o dar a todos os peuos que lutam pela sua iidepen-

dlncia e liberdade, e em particular aos poaOs irmhos do Zimbabwe,

Namibia e Africa do Sul, apoio ainda agora rcafirmado pelo cambrada

Presidente do Partido FRELIMO, Presidente da Repfiblica Popular

de Mogambique, no seu discurso de' encerrafnento' da'"V, Sessfro' do

Comitd Central do Partido FRELIMO, o imperialismo responde com

.ataques criminosos e ferozes desencadead.os, contr..a a nossa. Repthbli9a.

O objectiuo 6 claro:. lazer-flos esmorecer no cumprimento, do nosro
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deuer internacionalista, desestabilizar a noss& sociedade e subuerter ideo-
logicamente o Pouo Mogambicano. Numa palaura, destruir a Nag6o e
subjugar a Pdtria.

Per,ante esta acA6o mais urna aez o pouo mogambicano se leuanta
ern arrnas para defender a Pdtria, o Estado e a Reuolugdo. Destacam-se
as F. P. L. M., brago armado do pouo trabalhador, os combatentes da
policia, os membros das nossas forgas de seguranQa, os Grupos Dina-
mizadores, os milicianos, os aigilantes.

O inimigo i batido na confrontagdo aberta, jd n6o ousa mais inuadir
e ocupar o nosso territirio.

Recorre entdo em mais larga escala d prdtica de acAles subuersiuas
de sabotaglffi, infiltragdo, terrorismo no interior das nossas linhas.

Verifica-se pois a necessidade de cri,ar noaos instrumentos legais,
noaas leis, capazes de fazer face aos noaos mdtodos do inimigo.

Com a agudizagdo da luta de classes o imperialismo aperfeigoou os
seus mdtodos. Trata-se agora de preparar o assalto ao poder atrauis
de um longo processo de desestabilizagdo politica, econdmica e social que
leae uma parte da populagdo a erguer-se contra o pr6prio poder fofu-
lar. Atrauis da desorganizaEdo da produgdo, de 'atentados terroristas
contra a populagho, proaocando um clima de agitagdo, de rumores e
boatos, procura-se criar uma atmosfer,a de desconfianga, em relagdo ao
poder dos trabalhadores.

E assim que assistirnos ds acgSes, as mais uariadas, algumas apa-
rentemente incoerentes como a do patrd.o da fdbrica que sabota a pr6-
pria fdbrica.

Estes processos uerdadeiramente pirfidos, u?m sendo refinados pelo

imperialismo, constituindo hoje uma aut|ntica <ci|ncia>> de agressdo

oculta, da popularizagdo do golpe contra-reuoluciondrio.

Pdra-se uma fdbrica, ret,arda-se o enuio de pegas sobressalentes, dei-
xatn-se apodrecer os produtos de consurno, perdem-se documentos,

foment,a-se o desleixo e a indisciplina, nd.o corno actos acidentais e

gratuitos, tnas corno parte de uma estratdgia de ass,alto ao poder.

E todo urn nouo arsenal de subuersdo que 6 friamente forjado e

constant emente modernizado.

A questilo do poder, disse o Presidente Samora Moisis Machel, i
a questd.o central da Reuolugdo.



Conquisttirnos a poder com as armas, atraais de I0 anos de dura
luta. Hoje exercerltos o poder para realizar os interesses da classe ope-
rd,ria, forga dirigente da reuolugdo, aliada ao cornpesinato e ds outras
camadas patri6ticas que se engajanx na construgdo de urna noaa socie-
dade, sob a direcAdo do Partido FRELIMO.

O poder ndo d uma nogdo abstracta de ci|ncia poli.tica ou de direito
administratiuo, por mais esforgos que os juristas e te|ricos burgueses
tenham feito para tentar mascarar a sua natureza crua de dominagdo
de classe.

O poder nd,o se conquista pelo rnero prazer do seu exercicio ou

f eito de uma uontade indiuidual, para a satisfagdo particular de deter-
minada pessoa.

Afirma o Presidente Samora Moisds Machel na sua obra <<Estabelecer
r, Poder Popular para serair ,as MasJaJ>>.'

<<Um grupo determinado s6 poderd impor os seus interesses e

fazer triunfar os seus objectiuos, se possuir o controlo da
,rociedade, por outras palauras, se dirigir essa sociedade>.

O exerctcio do poder 6 qn.e permite realizar os interesses de uma
classe.

E porque temos o poder que mais de um milhdo de criangas uai d
escola, somos tratados nos hospitais, temos o direito de uiuer na cidade
e ndn no seu qu,intal.

E porque temos o poder que clangamos as nossas dangas e. cantamo.t
as nossas cangdes.

E porque temos o poder qu.e o fruto do nosso trabalho 6 nosso, nfro
de urna pot?nci,a estrangeira, nern de um punhado de capitalistas.

E porque temos o poder que se reilne a Assembleia Popular e
a.proaa as leis que garantem as nosses conquistas.

E contra cada uma destas conquistas que os capitalistas, que eram
donos de tudo, se assanham.

Garantir a medicina socializad,a, o direito d educagdo, ao trabalho,
d habitagdo, exige que defendamos o nosso Poder, o Poder do Poao.
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A Lei dos Crimes contra a Seguranga do Poao e do Estado Popular
tem por isso corno objectiao preuenir e reprimir qualquer tentatiaa,
qualquer acto das classes capitalistas e seus agentes, regionais e locais,
internos ou externos, contra o nosso Poder.

Os crimes que constituem uiolagdo dos deueres fundamentais do
patriotismo, os rnass,acres e atentados que prouocam mortes ou incapa-
cidades permanentes, a sabotagem, a espionagern c, de u,rna forma geral,
os crimes odiosos e os crimes contra as regras humanitdrias, sdo punidos
corn a pena de morte.

A pena de morte surge corno uma medida punitiua em relagd,o aos
agentes do inimigo, autores destes crimes bdrbaros, e corno medida
preaentiua ern relagdo a todos aqueles que se deixariam aliciar pelo
inimigo.

A pena de morte i uma arrna dos trabalhadores na dura luta de
classes que trauamos no nosso Pais.

O pouo moEambicano aTna a uida, tem de a proteger, tern de se
proteger daqueles que ndo hesitam diante de nenhum crime para
perpetuar a explora.Edo.

Poder-se-d perguntar:

A politica de clem?ncia que tem caracterizado a acA6o da FRELIMO
desde a luta de libertagdo nacional ndo d contrariada pela presente

Lei?

A politica de clem?ncia significa respeitar normas de direito da
guerra, respeitar a uida dos prisioneiros, reconhecer a sua qualidade
de seres humanos enuoluidos nurna guerra colonial. A politica de cle-
m|ncia op6e-se ao procedimento do inimigo, que nunca hesitou em
torturar e assassinar os prisioneiros de guerra. E par isso que durante
a guerra a FRELIMO libertou prisioneiros e que no fim da guerra a
FRELIMO procedeu a noaas libertagdes, enquanto o inimigo ndo tinha
prisioneiros para apresentar.

A politica de clem|ncia manifesta-se ern relagho d,queles que incons-
cienternente se engajam do lado do inimigo, dqueles que sdo recrutados
d forga para participar no exdrcito de agressdo. Ela nunca significou,
nem significa, tolerdncia em relagilo ao inirnigo de classe irredutiuel,
aos rnercendrios, aos traidores, aos torciondrio's, aos genocidas. A estes
sernpre respondemos cotn firmeza, reprimindo-os resolutamente.
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A noua Lei d instrumento da ditadura do proletariado sobre o
inimigo de classe, contra quern a luta i de aida ou. de rnorte. Ou n6s

ou eles. O Pouo sabe-o, por isso exigiu a aplicagdo de medidas radicais,

A Lei dos Crimes contra a Seguranga do Poao e do Estado Popular
define como crimes todos os actos que ofendam, ponhan"t en1 perigo,

contrariem, prejudiquern ou perturbem:

- a independ?ncia, integridade e soberania da Repilblica Popu-
lar de Mogambique;

- a organizagdo do Partido FRELIMO e do Estado e o normal

funcionamento dos seus 6rg6os;

- o norrnal desenaoluimento da economia nacional;

estabilidade potitica, econfimica e social d,a Nagdo ou os
programas poltticos, econdmicos e sociais tragados pelo
Partido FRELIMO e pelo Estado;

-e paz internacional e a humanidade.

As penas preuistas na Lei, permitem graduar ai sang1es a aplicar,
consoante a graaidade do crime cometido, atraads dos seguintes escal6es:

-2 a B anos de pris6o;

-B a 12 anos de pris6o;

- 12 a 30 anos de prisdo, tendo em conto as possibilidades de
reeducagdo, e para os casos p,articularmente graaes, a pena
de morte por fuzilamento.

No entanto, todo aquele que, estando enuolaido na preparagdo de
um crime contra a Seguranga do Pouo e do Estado Popular, o reuelar
uoluntariamente ds autoridades, antes do cornego da execugdo ou a
tempo de euitar as suas conse,qu|ncias, 6 isento da pena.

O princtpio da participagdo popular na defesa da causa da Reuo-
lugdo estd bem expresso na Lei, quando est,a preu| a obrigatoriedade
de denilncia, ou seja o direito e o deuer que todo o cidaddo tem de
participar ds autoridades competentes, factos ou informag6es que per-
rnitem a neutralizagdo dos crimes e criminosos.
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A naturezu de classe de um Estado determina o signilicado desta
participagdo.

Participar na defesa do Estado colonial-capit(tlista portuguis i um
acto de traigdo para cont o seu pouo. Por isso aqueles que se punham
ao seruigo de uma minoria exploradora PIDES, os uendidos -

tinham que o t 'azer escondidamente.

Desmascarar os criminosos que assassinam o pouo, denunciar os ter-
roristas que destroern os nossos bens e conquistas,6 defender a comuni-
dade, 6 def ender-se a si pr6prio.

Participar na defesa do Estado Popular d deuer de cada cidad6o.
E por isso que, de entre os melhores cidaddos, o pouo escolhe aqueles
que f azem parte das mil[cias e grupos de uigildncia popular, forgas que
operam d luz do dia ltara def ender os interesses da maioria.

A Lei dos Crimes contra a Seguranga do Pouo e do Estado Popular
6 composta pelas seguintes partes:

- Prehmbulo;
- Capitulo I - Principios Gerais;
- Capltulo II - Dos crimes ern especial;
-Capitulo III -Dos crimes militares;
- Cap[tulo IV - Instrugdo, julgamento e recttrso.

A presente Lei reprime os inintigos do pouo. Mas a uigilLncia popu-

lar, aguda, constante e crescente, 6 que permite detectd-Ios, neutrali-
zd-Ios e liquidd-los.

A Lei dos Crimes contra a Seguranga do Pouo e do Estado Popular,
d um instrumento necessdrio e iltil d defesa da Reuolugdo MoEambi-
cana e consolidagdo das conquistas jd alcangadas nestes 4 anos de Inde-
pend0ncia.

A Lei dos Crimes contra a Seguranga do Poao e do Estado Popular

i uma justa resposta legal ds agress\es constantes de que sornos uitirnas.
Mas, fundamentalmente, d um instrumento polit ico que nos permite

impedir e preuenir a prdtica de crimes contra o nosso Pouo e Estado
Popular.

E uma Lei que defende o Pouo. Mas fundamentalmente i unta Lei

com que o Pouo se def ende.



J
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EXPLTCAQAO DO CONTET]DO DA LEI

O objectivo essencial desta parte 6 expl icar os aspectos mais
importantes desta Lei, contr ibuindo para que ela seja o mais
amplamente conhecida pelas massas populares,  que a devem
tomar em mSos e dela {azer um instrumento de defesa da sua
RevolugSo. Trata-se fundamentalmente de esclarecer o signif icado
dos principios gerais e dos crimes especif icos definidos na Lei
e o modo como s5o caiacterizados.

DefinigSo de crimes contra a seguranga do Povo
- e do Estado Popular

No seu art igo 1.o, a Lei define o que s6o crimes contra a Se-
guranga do Povo e do Estado Popular.

H6 diversos t ipos de crimes. Um ladrSo, que assalta uma
casa para roubar dinheiro que pretende uti l izar em seu proveito,
comete um crime. Uma pessoa que mata outra por a odiar, num
acesso de f0ria ou para t irar proveito da morte do assassinado,
comete um crime. Embora o comportamento deste t ipo de cri-
minosos seja anti-social,  os seus crimes n6o t6m em regra como
objectivo prejudicar o Povo no seu conjunto ou atentar contra
a P6tr ia.

Mas se uma pes€oa assalta um organismo de Estado para se
apoderar de documentos secretos e os entregar a um outro pais,

essa pessoa ndo est6 a cometer apenas um roubo mas sim a prati '



car um crime contra a sua PStria. Se uma pessoa tenta assassinar
um dir igente do Part ido ou do Estado, porque sabe que, com isso
pode atrasar o processo revolucion5rio e provocar um cl ima de
instabi l idade pol l t ica e social,  esse crime tem uma natureza muito
diferente do assassinato a que nos referimos atr5s. Se afgu6m
destroi propositadamente m5quinas' ou produtos para prejudicar
a economia nacional, o seu comportamento n6o 6 apenas anti-
-social:  tem por objectivo del iberado causar um prejuizo ao Pais
inteiro.

Vemos assim que h5 uma grande diferenga entre o primeiro
e o segundo t ipo de crimes de que fal6mos.

Os objectivos de um e de outro t ipo de crimes sdo diferentes.
Normalmente chama-se ao primeiro t ipo de crimes: cr imes de

deli to comum. O segundo t ipo 6 chamado no nosso Pais crimes
contra a Seguranga do Povo e do Estado Popular. S5o crimes par-
t icularmente graves porque o seu objectivo consciente 6 atacar
o Povo e o seu Estado.

Assim, a nossa Lei define que sdo crimes contra a Seguranqa
do Povo e do Estado Popular todos os crimes que <<ofendam,
ponham em perigo, contrariem, prejudiquem ou perturbem>:

- a independ6ncia, integridade e soberania da Rep0blica
Popular de Mogambique;

- a organizag6o do Part ido FRELIMO e do Estado e o
normal funcionamento dos seus 6rg5os;

- o normal desenvolvimento da economia nacional;
- a estabi l idade polft ica, econ6mica e social da NagSo

ou os programas pol i t icos, econ6micos e sociais
tragados pelo Part ido FRELIMO ou pelo Estado;

-a paz in ternacional  e  a humanidade.

Onde se aplica a Lei

O t ipo de crimes tragados na presente Lei n6o se pratica
somente dentro do Pais, e muitas vezes a sua preparagSo tem
lugar no estrangeiro. Por isso ela apl ica-se tamb6m Aqueles actos
que constituem crime, embora praticados tora do Pais, mesmo
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gue esses crimes sejam julgados e punidos por tr ibunal de um
outro pals. Por exemplo, um individuo que, fora de Mogambique
divulgue segredos do Estado ou trabalhe para uma organizagSo
anti-patri6tica, estS a cometer um crime contra o nosso Povo e o
nosso Estado.

A quem se aplica a Lei

A Lei apl ica-se a qualquer cidadSo mogarnbicano que cometa
um crime contra o Povo e o Estado. Apl ica-se tamb6m e da mesma
maneira a qualquer cidadSo estrangeiro que praticar um crime
previsto na Lei.

A Lei exceptua os crimes da alta traig6o, porque s6 os cidaddos
de um pais o podem atraigoar. Um cidadSo estrangeiro n5o pode
cometer um acto de traigSo A P5tr ia mogambicana.

Cumplicidade

Na pr5tica de um crime podem estar envolvidas diversas
pessoas em situag6es diferentes. Por exemplo, no acto de sabo-
tagem de uma mSquina vamos supor  que par t ic iparam:

- um individuo que entrou numa f6brica e destruiu a
m5quina;

- um indivfduo de dentro da empresa que lhe deu infor-
mag6es necess5rias para ele fazer a sabotagem;

- um outro individuo de dentro da empresa que lhe faci-
litou a entrada na fSbrica para ele ir destruir a
m6quina.

Neste caso, temos umra pessoa que executou o acto de sabo-
tagem e duas pessoas que o ajudaram sem terem part icipado
directamente no acto de destruir a m5quina. A primeira pessoa
6 autora do crime. As outras duas pessoas s5o cfrmplices.

A Lei dos Crimes contra a Seguranga do Povo e do Estado
Popular determina que os cfmplices sio punidos com a mesma
pena que se apl icar  ao cr ime comet ido.
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Penas acess6rias

Conjuntamente com as penas previstas na presente Lei, podem
ser apl icadas penas acess6rias, ou seja, penas que completam
a punig6o do criminoso.

Assim,  quando a lgu6m seja condenado a mais de 12 anos de
pris6o, passarSo para o Estado os seus bens e valores. Neste caso,
o Estado deixarS aos famil iares que viviam com o criminoso os
bens que forem indispensdveis para as suas necessidades.

Os autores de crimes contra o Povo e o Estado Popular ter6o
suspenso o exercicio dos direitos polf t icos durante o mesmo
nf imero de anos que a pena que lhes for  apl icada.  ls to s igni f ica,
nomeadamente que durante esses anos ndo poderSo votar nem
ser eleitos para as Assembleias do Povo.

Os estrangeiros, depois de cumprirem a pena de prisSo ser6o
expulsos do Pais.

Finalmente, quando o Estado ndo confiscar bens, poderS apl i-
car, juntamente com a pena de prisSo a pena de multa at6 seis
anos.

Obrigatoriedade da denrincia

N6o raras vezes 'assist imos ou tomamos conhecimento de
acontecimentos invulgares aos quais n5o damos import6ncia
E o caso de conhecermos locais onde se reunem pessoas desem-
pregadas que no entanto levam uma vida de verdadeiros burgue-
ses, 6 o caso de ouvirmos elementos que abertamente caluniam
as medidas tomadas pelo nosso Part ido ou pelo Estado, 6 o caso
de conhecermos locais que s5o verdadeiros centros de reaccio-
nSrios.

A estes aspectos que aparentemente parecem n6o ter qual-
quer importdncia. s6 damos a devida atengSo quando por exem-
plo atrav6s do jornal ou da rddio f icamos a saber que um traba-
lhador perdeu uma m5o porque rebentou uma caneta-bomba.
Entao, f icarnos extrernamente chocados porque sabemos que essa
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pessoa 6 quase sempre um elemento apanhado de surpresa, um
trabalhador que morre ou f ica aiei jado, privado de poder apl icar
totalmente a sua forga de trabalho.

Se analisarmos o nosso procedimento face a estas quest6es,
podemos faci lmente veri f icar que caso t iv6ssemos t ido um pouco
mais de vigi lAncia em relagSo a certos elementoa, talvez esse
trabalhador n6o t ivesse sido ferido.

S5o estes casos que criam a instabi l idade na nossa vida por-
que pasdamos a andar preocupados que isso nos venha a acon-
tecer a n6s pr6prios, ou a algu6m que nos 6 fnt imo - f i lho,
mulher, pai ou irmdo, como tamb6m a colegas que, pelo seu tra-
balho, consti tuem val iosos exemplos de dedicagSo a causa do
Povo.

A lei preve medidas contra as pessoas que n6o revelem essas
informa96es.

Tentativa e frustragdo

Um dos aspectos mais importantes da Lei 6 considerar como
crimes consumados a sua tentat iva ou frustragSo.

Em alguns crimes, como alta-traigSo e atentado A vida e inte-
gridade fisica de Chefe de Estado, o pr6prio acto de preparar o
crime 6 j5 considerado como crime consumado.

Por exemplo, no caso dos criminosos que destruiram a ponte
ferroviSria de l igagSo entre Tete e a Beira e que s5o respons5veis
pela morte de algumas pessoas que seguiam no comboio, mesmo
que ndo t ivessem ainda cometido o crime mas que t ivessem sido
detidos no momento em que armadilhavam a ponte estes ele-
mentos seriam punidos com a pena correspondente ao acto que
pretendiam praticar. De igual modo seria considerado crime con-
sumado e como tal punido, se os referidos elementos t ivessem
colocado os explosivos, mas estes n5o t ivessem rebentado, por
estarem mal postos ou mal feitos. A razSo 6 que, se os explosivos
n5o rebentaram, foi por raz6es alheias d vontade de quem colocou
os explosivos.
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A cumplicidade, a tentat iva, frustragSo, assim como os actos
preparat6rios dos crimes mais odiosos" assumem uma gravidade
maior num crime contra a seguranga do Povo e do Estado, porque
envolvem uma part icipagSo consciente na busca dos objectivos
do crime, que os equipara dquele que pratica o crime.

Diminuir a responsabil i ,dade nestes casos, pelo facto de a
participagSo ter uma forma diferente ou por qualquer raz6o
.acidental o acto n5o ter t ido lugar; seria conceder um pr6mio
injusto a um criminoso.

Aus6ncia de prescrigSo

lsto signif ica que os crimes contra a Seguranga do Povo e do
Estado Popular a que caiba pena de morte ou de prisSo igual ou
superior a 12 anos podem ser punidos em qualquer mornento.

Por exemplo, um traidor coloca um engenho explosivo num
restaurffite e desaparece. Pode acontecer que passe muitos anos
sem ser apanhado. No entanto, uma vez encontrado, deve ser
julgado e punido pelo crime que corneteu ao colocar o engenho
explosivo no restaurante em causa. Ndo pode dar como desculpa
que j6 passou muito tempo.

Segredo estatal

As pessoas que trabalham no Estado estSo muitas vezes em
situagSo de conhecer informag6es confidenciais ou secretas que,
se forem divulgadas, podem ser ut i l izadas pelo inimigo para
cometer crimes contra o povo e o Estado.

Por exemplo, um trabalhador duma DirecASo Nacional que.
por virtude das suas fung6es, tem acesso ou trabalha com do-
cumentos 'de natureza confidencial ou secreta deve tomar os
cuidados determinados para que eles n6o sejam vistos por quem
os n6o deva ver. Se ele deixar os referidos documentos em cima
da mesa ou numa gaveta que n5o oferega as condig6es minimas
de seguranga, e o documento cair nas mSos de estranhos, esse
trabalhador comete efectivamente um crime contra a seguranga
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do Povo e do Estado Popular, ao n5o cumprir com as normas
estabelecidas para a protecASo desse t ipo de documentos. E que
as informag6es contidas nesses documentos podem, assim, mais
tarde ser ut i l izados contra os interesses da Rep0blica Popular
de Mogambique.

Existem normas para proteger os segredos do Estado. Outras
esteo sendo estabelecidas. A lei determina que, se afgu6m n6o
cumprir essas normas e disso resultar um crime contra a Segu-
ranga do Povo e do Estado Popular, sera punido.

Foi j5 criada a Comissio para a lmplementagSo do Segredo
Estatal.

Conjura ou conspiragdo

Um crime, seja qual for a sua natureza, pode ser praticado por
um s6 individuo ou por mais do que um. Quando um crime 6 pra-
t icado por mais do que um individuo, existe a necessidade, por
parte destes, de se reunirem a fim de planificarem o referido
crime.

Vamos supor, por exemplo, que um grupo de 4 contra-revo-
lucion5rios se juntam para preparar um crime de terrorismo. Este
tipo de reuniSo 6 considerada uma conjura ou conspiragEo.

A Lei prev€ que se nessa conspiragSo ou conjura estiverem
envolvidas potdncias estrangeiras ou cidadSos estrangeiros, a pena
serS mais grave.

Por exemplo, se os referidos 4 contra-revolucionSrios forem
todos de nacional idade mogambicana e n6o t iverem qualquer l iga-

96o com pais estrangeiro ou cidad6os estrangeiros com vista i
prStica do crime que esteo a planear, a pena apfic5vel ser5 de 2
a 8 anos de pris6o; por6m, se existir ligagiio com o estrangeiro,
ou se qualquer um dos contra-revolucion5rios for estrangeiro, a
pena ser5 mais grave, ou seja de 8 a 12 anos.

AssociagSo ilicita ou organizagdo clandestina

Quando um certo nfmero de pessoas que pretendem praticar
crimes contra a seguranqa dc Povo e do Estado Popular, mediante
formas organizadas, se juntam, tdm uma estrutura de direcgSo e um



programa, passam a constituir uma associageo ifcita ou orga-
nizagio clandestina, uma vez que os objectivos que pretendem
realizar s6o ilegais.

Suponhamos, por exemplo, que um grupo de pessoas se
juntam para praticar acA6es que visam desestabilizar o Estado.
Para melhor realizagEo dos seus tins essas pessoas nomeiam
dentre elas uma direcA6o e tragam determinadas linhas de acgSo
gue as vEo orientar na sua actividade criminosa - estaremos,
sem d0vida, perante uma associagSo ilicita ou organizagdo clan-
destina.

Vamos supor, por outro lado, que essas pessoas, em vez de se
organizarem desse modo, aproveitam uma associagSo legalmente
existente na Rep0blica Popular de Mogambique e se utilizam dela
e dos seus estatutos para desenvolver activldades contra-revo-
lucion6rias.

Por exemplo, utilizarem-se dum cfube ou duma instituigSo reli-
giosa; nestes casos, tal clube ou instituigSo religiosa ser6 tamb6m
considerando como associagEo ilicita ou orgarrizagSo clandestina
uma vez que se desviou dos objectivos para que foi autorizada.

Pode tamb6m acontecer que essas pessoas, em vez de se orga-
nizarem deste modo, entrem em contacto, com organizag6es anti-
-patrioticas existentes no estrangeiro, ou seja organizag6es cons-
tituidas por traidores refugiados no estrangeiro que tenham a rnten-
g5o de destruir a P6tria, ou enteo com Servigos Secretos imperia-
listas, como a ClA, BOSS/DONS e outros que, permanentemento,
agridem a nossa RevolugSo. Tamb6m nestes casos, se aplica o
disposto no artigo 10 da Lei dos Crimes contra a Seguranga do
Povo e do Estado Popular. No referido artigo 6 reconhecida uma
responsabilidade especial aos fundadores, organizadores e dirigen-
tes dessas assocrag6es ou organizag6es. Portanto a Lei prev6 pe-
nas mais graves para esses.
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Aliciamento, incitamento, instigaSo ou apologia da pritica
de crimes contra a Seguranga do Povo o do Estado Popular

Se, por exemplo, utn contra-revolucionfrio se aproxima de um
operSrio ou grupo de operSrios, com vista a convenc6-los a desen-
cadear acA6es de sabotagem na f5brica onde trabalham, mesrno
que n6o consiga os seus objectivos, nos termos da Lei ser6 punido
c o m 2 a S a n o s d e c a d e i a .

No entanto, se conseguir lazer com gue os referidos oper6riog
cometam a mencionada sabotageffi, I pena aplicAvel ser6 a que
pune a sabotagem que 6 muito mais grave.

NegligEncia

A neglig6ncia normalmente 6 fruto do desleixo, falta de sentido
de responsabilidade e indisciplina.

Por exemplo, ainda recentemente foi julgado pelo Tribunal
Militar RevolucionSrio um ((responsSvel> dum armaz6m de semen-
tes de girassol que, sem dar conhecimento ao responsSvel da
fdbrica, deixou no referido armazdm durante todo o fim de
semana, bagago de girassol em elevado estado de fermentagao.
O bagago entrou em combustSo, provocando um inc€ndio de
grandes dimens6es que causou avultosos Canos materiais.

Ora, este ((responsSvelrr, embora soubesse perfeitamente que
tal podia acontecer, numa nitida manifestag6o de desleixo e falta
de responsabilidade, achou por bem ir para casa descansar durante
o fim-de-semana sem se dar ao trabalho de cumprir at6 ao fim a
tarefa de que estava incumbido, causando assim graves prejuizos
A economia nacional. Por isso foi iulgasle e condenado.

Alta traigeo

A alta traigSo 6 um crime que, pela sua natureza, viola os
deveres fundamentais do patriotismo. E principalmente urn crirne
contra I P6tria.
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Alguns traidores ao Povo Moqarnbicano

Manuel Armando,lamboFernando Lopes Mutete

Gongalves Chico

.-'i'',#"#
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A P5tria n6o 6 somente um conjunto de individuos que vivem
num certo territ6rio: a PStria 6 o conjunto de todos os valores,
6 a cultura que temos, 6 o nosso modo de viver e de sentir, 6 o
conjunto das nossas ideias, 6 o conjunto das nossas conquistas,
das nossas vit6rias, dos nossos esforgos individuais e cclectivos,
no sentido de vivermos cada dia melhor e mais l ivres. €, assim,
o espelho da nossa dignidade de homens livres de qualquer forma
de opressSo, que vivem e trabalham unidos numa sociedade justa.

Trair a Pltria, mais do que trair aqueles que connosco vivem,
6 trairmo-nos a n6s mesmos, 6 renegar aquilo que somos.

Todos estamos lembrados de alguns traidores do Povo mo-
gambicano que, saindo da Rep0btica Popufar de Mogambique,
se juntaram aos ex6rcitos inimigos, tendo recebido e ministrado
treinos militares e invadido a Repfiblica Popular de f\4ogambique
para cometer bSrbaros massacres contra o seu pr6prio Povo,
contra a populagSo civil indefesa, atacando e destruindo macham-
bas, comboios e machimbombos.

Estes ataques visam essencialmente atentar contra a sobe-
rania Nacional, integridade territorial e provocar um estado ou
situagSo de guerra na Repriblica Popular de Mogambique.

Aqueles mogambicanos que se juntarem ou venderem ao ini-
migo, com o objectivo de entregar as riquezas de Mogambique
e o Povo mogambicano As mSos dos exploradores sanguin6rios
e opressores, cometem crime de alta traigSo. E, sem drivida,
o crime mais repugnante e odioso que qualquer cidadSo pode
cometer.

Na Rep0blica Popular de Mogambique j5 foram julgados e con-
denados alguns traidores.

Atentado

Sabemos que o inimigo tem como alvo permanente a destrui-
g5o da nossa RevolugSo e das nossas conquistas. Assim, o guia
da nossa RevolugSo-o Presidente do Part ido FRELIMO, Presi-
dente da Repriblica Popular de Mogambique - constitui um dos
principais objectivos do inimigo.
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Atentar contra a vida do nosso dirigente m6ximo 6, segundo
o ponto de vista do inimigo, uma das formas de travar e mesmo
destruir a nossa Revolugio.

H5 v6rios exemplos de atentados contra Chefes de Estado
de paises revolucionSrios como o levado a cabo na pessoa de
Marien Ngouabi, Presidente da Repfblica Popular do Congo.
Ai um grupo de contra-revolucionSrios, ao servigo do imperialismo,
assassinou o Chefe m6ximo da RevofugSo congolesa com o
objectivo de travar o processo revolucionSrio e enfraquecer o
campo socialista.

A Lei dos Crimes contra a Seguranga do Povo e do Estado
Popular prev6 igualmente actos de atentado que se diriiam contra
outros dirigentes do Partido FRELIMO e do Estado, bem como
contra Chefes de Estado em visita ao nosso Pa[s, seus repnrreln
tantes acreditados, por exemplo embaixadores, dirigentes de Par.
tidos estrangeiros ou seus representantes.

RebeliSo armada, motim, tevantamento ou uso de forga

A ConstituigSo 6 a Lei fundamental do Estado. Ela cont6m
os principios orientadores da ordem politica, social e econ6mica
do nosso Pals.

Sendo a Lei fundamental, a ConstituigSo deve ser defendida
e cumprida por todos os cidadSos.

A ConstituigSo da Rep0blica Popular de Mogambique repre-
senta as mais profundas aspirag6es do Povo Mogambicano. Ela
traduz tamb6m a vit6ria das massas trabalhadoras mogam-
bicanas, dir igidas pela FRELIMO, sobre o colonial ismo portugu6s.

A ConstituigSo da Rep0blica Popular de Mogambique prev6
no seu artigo 44, alinea b), a possibilidade de ser modificada pela
Assembleia Popular, consoante as necessidades e as realidades
do desenvolvimento da RevolugSo Mogambicana.

No entanto, se algu6m tentar modificar a ConstituigSo por
meios que n6o esteo nela previstos, ou seja usurpar um direito
que 6 da finica e exclusiva competdncia da Assembleia Popular,
6195o m5ximo do poder de Estado, estS a praticar um crime. E a
esse crime que se chama rebelido.
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Terrorismo - ArL 24.o - l. Comete crime de terrorismo todo aquele que:

a) Praticar qualquer acto violento tendente a de.sestabilizar o Estado,
criar inseguranga social, temor ou prtnit:o na populagdo;

b) Destuir ou danif icar embaixacla, consulado ou edificios com protecqdo
dipiomdticct, com o fim de. atenrar contra a Seguranga do Povo
e do Estado Popular ou as relag\es e a; obrigaQdes internacionais
da Repilblica Popular de luloganzbique;

c) Adulteror subyAncias ou produtos alimenticios ou outos destinados
ao cottsumo que provoquem 4 nrcrte ou graves perturhqq;es a
safide, a fim de criar inseguranga socia!, temor ou pdnico no
populagdo.

O Chefe de Estado tem certas compet6ncias que lhe s6o
conferidas pela Consti tuigSo. Essas competencias e autoridacle
que lhe 6 conferida s5o os factores que permitem que o Chefe
de Estado desempenhe correctamente a sua tarefa de orientar
e dirigir o Estado, na correcta linha politica traQada pelo Partido
FRELIMo. Tentar impedir ao chefe de Estado o uso dessas compe-
t6ncias ou opor-se a que ele tenha tal t ipo de competencias
e autoridade 6 de facto tentar impedir o avango da RevolugSo,
6 o mesmo que tentar que um barco navegue sem t imoneiro.
Um acto deste t ipo 6 considerado um levantamento.
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Constitui tamb6m crime de levantamento todo o acto que
atente contra o livre exercicio das atribuig6es ou faculdades consti-
tucionais do congresso do Part ido FRELIMo, comit6 central do
Part ido FRELIMO, Assembleia Popular ou Conselho de Ministros.

Por outro lado no caso de crime de rebeliSo este poce-se
praticar por formas n5o violentas ou com uso da violOncia armada.
Porque realmente esta riltima forma se reveste de aspectos mais
graves, tamb6m a Lei dos Crimes Contra a Seguranga do Povo
e do Estado Popular prevd a aplicag6o de penas mais graves.

Terrorismo

o terrorismo 6 um dos crimes mais odiosos, pois visa essen-
cial,mente criar um clima de pdnico no seio do Povo.

com efeito, quando uma bonrba 6 colocada num restaurante
6 cometido um crime de terrorismo, porque os seus autores visam
essencialmente criar um cl ima de medo nas pessoas que assim
deixarSo de ir aos restaurantes receando que possam ser feridas.

Este clima de medo pode facilmente alastrar-se, se outras
aca6es do g6nero forem levadas a cabo noutros locais p6blicos,
afectando assim ndo as pessoas individualmente, mas toda a
sociedade.

o crime de terrorismo visa pois semear um estado de pinico
na populag6o de modo a ferir a sociedade no seu todo. preju-
dicando essencialmente a vida econ6mica e sociaf.

Al6m do exemplo j5 referido, sdo ainda actos de terrorismo:
envenenar comida, espalhar epidemias, cometer assassinatos, com
a finalidade de criar inseguranga (banditismo contra-revolucio-
nSr io) .

os crimes de terrorismo s6o tamb6m reflexo da fraqueza da
contra-revolugSo, que utiliza tais m6todos como forma de fazer
crer gue possui mais forga do que aquela que realmente tem.

O caso ocorrido na pastelaria <<Scala> em 1978, em Maputo,
6 um caso tipico da pr5tica de terrorismo, que ndo resuttou porque
o Povo Mogambicano estS perfeitamente consciente da justeza
da sua luta e firmemente decidido a construir o Socialismo na sua
PStria.
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Sabotagem

A tentativa de fazer explodir as instalag6es da Mog6s, em
Maputo, atrav6s de botijas de g6s nas quais previamente tinha
sido introduzido 6leo, foi um crime de sabotagem.

Gragas d vigilAncia popular n6o se consumou tal crime cujas
consequ6ncias, para al6m da perda de in0meras vidas humanas
iriam afectar seriamente a nossa economia.

Portanto, sabotagem 6 toda a acgSo que acarreta graves pre-
juizos ou perturbag6es lesando gravemente a vida econ6mica e
adminisrativa do Pafs, com o objectivo de p6r em causa a segu-
ranga do Povo e do Estado Popular.

Exemplos de actos de sabotagem, s6o:

- Fazer sair ilegalmente do Pafs 'divisas, objectos valiosos,
outros bens e valores;

- Provocar descarrilamento de comboios ou vir a danificar
outros meios de transporte;

- Paralisar ou tentar danificar grandes empresas fabris.

Sabotagem - Ponte destuida Wlo inimigo, cam
bilizo b normal desenvolviwnto da vida econdmica

d intmQdo de desesto
do Pais (Art. 26.')-
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Espionagem

Espionagem 6 um crime repelente porque 6 real izado por um
agente que se inf i l t ra no nosso pais para obter informag6es que
mais tarde utiliza para cometer acA6es de terror e subverter a
ordem social e politica.

Os Servigos Secretos imperial istas na sua missSo principal
de provocar a nossa .desestabi l izagSo servem-se da espionagem
para obterem informag6es secretas de modo a poderem cometer
os seus actos criminosos.

A ClA,  
'a  

BOSS/DONS, como outrora a PIDE/DGS, enviam
agentes e tentam recrutar outros entre os nacronais dos paises
considerados como alvos, por exemplo entre os pr6prios mogam-
bicanos, para praticarem ac96es de espionagem.

Divulgar ou transmit i la pessoas ou organizag6es, planos de
desenvolvimento econ6mico do nosso Pais, local izagSo de instala-
g6es e efectivos mil i tares ou da Seguranca, t ipo e qLtantidade de
armamento, moral e preparagSo combativa das nossas forgas,
s5o algumas das muitas forrnas da pr6tica do crime de espio-
nagem.

Com vista a realizar acg6es de espionagem politica o inimigo
tenta recolher dados sobre o estado de opiniSo da populagSo,
estudar situag6es pol i t ico-sociais numa zona ou no Pais.

Normalmente estes dados s5o importantes para o inimigo,
porque assim ele pode tragar os seus planos de agressSo A nossa
P6tria.

Pirataria

No 6mbito da pirataria s6o previstos uma s6rie de actos crimi-
nosos contra uma nave ou aeronave ou contra as pessoas que
estao dentro dessa nave ou aeronave.

Naves e aeronaves s6o, por exemplo, os barcos e os avi6es.
Suponhamos por tanto que um elemento ou um grupo de

elementos a bordo de um avi5o, ameagam o comandante desse
avi6o e o obrigam a mudar de rota, ou seja o destino para onde
o aviSo se dir igia, fazendo com que este aterre noutro sit io. lsto
6 um acto de pirataria.
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Espionagem-Com a aiuda material que o imperialismo lhe fornece, o Inimigo
langa operagdes contra a Repilblica Popular de Mogambique com a finalidade
de obter inlormagdes que facilitem a preparaQdo de cada vez mais agressdes,
Avido inimigo abatido pelas FPLM quando lazia espionagem.

No entanto existem ainda outros exemplos, tal como assaltar
um navio em alto mar e roubar a carga que est6 nos seus por6es,
ou os bens dos passageiros.

Ainda recentemente tivemos o exemplo de um outro tipo de
crime de pirataria, quando contra-revolucion5rios a soldo do impe-
rial ismo colocaram uma bomba dentro de um avieo cubano que
partia da llha Barbados para a Repfiblica de Cuba. A bomba
explodiu, os passageiros morreram e o aviSo ficou destruido.

Na Lei dos Crimes Contra a Seguranga do Povo e do Estado
Popular, tamb6m este tipo de actos s6o considerados pirataria.

Mercenarismo

O crime de mercenarismo 6 um crime condenado por toda a

humanidade progressista e por todos os Povos revolucion6rios
amantes da Paz.
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Comete crime de mercenarismo um cidadSo que se aliste nas
forgas armadas que n6o sejam do seu Pafs com o objectivo de
impedir pela violGncia armada o processo de autodeterminagSo
de um Povo ou atentar contra a independ6ncia de um Estado.

Cometem crime de mercenarismo n5o s6 tais individuos como
tamb6m aqueles que os recrutam, f inanciam, treinam ou de qual-
quer forma os apoiam.

O mercenarismo utilizando cidaddos estrangeiros ou nacio-
nais 6 um instrumento utilizado pelo imperialismo para praticar
acA6es de terrorismo, desestabilizar a situagSo dos Pafses nos quais
se desenvolvem processos revolucion6rios.

O desembarque de forgas mercen6rias nas Comores, ao servigo
do imperialismo, em Maio de 1978, que derrubou o Governo que
dirigia o Pa[s, 6 um exemplo recente da pr6tica de mercenarisnro.

Na Rep0blica Popular de Mogambique j6 foram condenados
pela iustiga popular v6rios mercen6rios.

Mercenarismo - O crlme de mercenarismo 6 um crime condenado por toda
a humanidde progressista e por todos os povos revoluciondrios amantes da Paz.

Materiat de guerra capturado a mcrcendrios quando agrediam a Repiblica
Popular de Mogambique.
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Rapto

Quando uma pessoa ou grupo de pessoas retem algu6m
levando o Estado a tomrar medidas ou aceitar i,mposig6es que v6o
contra os princfpios politicos .da ConstituigSo ou contra a Defesa
e Seguranga do Pais, comete crime de rapto. Como tal, 6 abran-
gido pela Lei dos Crimes contra a Seguranga do Povo e do Estado
Popular.

OcupagSo ilegal de edificio

Na Rep0blica Popular de Mogambique s6o condenados e
abrangidos pela Lei dos Crimes contra a Seguranga do Povo e do
Estado Popular todos os actos que levem d ocupagdo de edificio,
construgSo ou local com a inteng6o de obrigar o Estado a cometer
qualquer acto lesivo da sua Seguranga.

A ocupagEo por gualquer meio, por exemplo do edificio onde
se encontra instalada uma embaixada, 6 um crime con,denado
pela presente Lei.

Na realidade, a ocupagSo de uma embaixada pode prejudicar
as relag6es diplom6ticas entre o nosso Estado e o Pais repre-
sentado por essa embaixada.

AgitagSo

Com o objectivo de subverter ideologicamente o Povo, o
inimigo utiliza frequentemente a propaganda contra-revolucionSria,
ou seja propaganda que visa p6r em causa as conquistas revolucio-
nSrias, tais como as nacionalizag6es dos pr6dios de arrendamento,
da medicina, da terra, do ensino e a aboligSo da advocacia privada.

A propaganda contra-revolucion6ria reveste-se de muitas for-
mas, algumas delas bastante subtis. Com efeito este tipo de pro-
paganda pode ser feito atrav6s de emiss6es de r6dio, atrav6s da
distribuigao de panfletos ou inscrig6es em paredes, podendo
chegar por vezes i subtileza da propaganda de valores corruptos
da sociedade capitalista de forma a impedir a formagSo do Homem
Novo interiorizado de valores socialistas.
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Por outro lado a propaganda confia-revotucionSrio pode atin-
gir formas que d primeira vista podem parecer inocentes, tal conto
o caso de um padre eue 6p1'6veitando-se da possibi l idade que tem
de falar aos crentes da sua religiSo, serve-se disso para tazer
interpretag6es das orientag6es e leis do Part ido FRELIMO e Estado,
que v isam fundamenta lmente langar  nelas confusSo quanto aos
objectivos e raz6es por que tais orientaE6es e leis foram adoptadas.

A agitagSo pode tamb6m revestir  a forma de desobedidncia
colectiva, quando por exemplo um grupo de contra-revolucio-
n5rios resolve tazer uma manifestagSo p0blica contra as con-
quistas populares, gri tando frases contra-revof ucion5rias, prat i-
cando actos de vandalismo, destruindo bens de ut i l idade pribl ica,
etc.

Boato

O boato, :assim como a agitagdo, s6o crimes preferidos pelo
inimigo. Na maior parte dos casos, os seus autores escondem-se
no anonimato, s5o como v[boras que langam o veneno e se escon-
dem.

Por exemplo, logo ap6s a Independdncia o inimigo langou uma
grande campanha de boatos no nosso Pafs. Assist imos por isso
i difusSo de boatos incriveis, como por exemplo, de que as criangas
iam ser nacional izadas, de que as mSquinas de costura iam ser
nacional izadas,  de que as gal inhas iam ser  nacional izadas.

Assim, comete o crime de boato quem divulgue informag6es
falsas com o intuito 'de prejudicar a SeguranEa do Estado e p6r
em causa os seus interesses pol i t icos, econ6micos e sociais.

Essencialmente com o lrangamento de boatos, assim como
com a prStica da agitagSo, o inimigo pretende desestabi l izar o Pais
e langar a confusSo no nosso seio.

Tribalismo, regionalismo, racismo ou divisionismo

A quali f icagSo destes actos como crime cumpre o estabelecido
no art igo 26 da Consti tuigSo que visa defender a unidade nacional.
A unidade nacional 6 uma conquista da Luta de LibertagSo Na-
c ional .
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Durante a nossa luta armada apren'demos que o tr ibal ismo,
regional ismo, racismo e qualquer forma de divisionismo s6o instru-
mentos do inimigo, armas forjadas pelos ambiciosos po!i t icos
e econ6micos. A Rep0blica Popular de Mogambique, Estado de
Democracia Popular, assente na unidade das classes trabalhadoras
contra qualquer forma de exploragSo ou discriminagSo, reprime
por isso em termos legais os actos de divisionismo e quaisquer
tentat ivas de minar a unidade e identidade do Povo Mogambicano.

Esta grande conquista 6 possivel devido ao alto desenvolvi-
mento da consciGncia nacional do Povo Mogambicano sob a direc-
g5o do Par t ido FRELIMO.

Abuso de fung6es diplom5ticas

O nosso Estado envia delegag6es que actuam em seu nome
e possui representaE6es diplomSticas no estrangeiro. Essas dele-
gag6es e embaixadas representam a Repribl ica Popular de MoEam-
bique, Estado em que o Poder pertence a al ianga oper5rio-
-camponesa e por isso os membros dessas embaixadas t6m uma
grande responsabil idade. Em todas as suas actividades eles s6o
vistos como mogambicanos que representam um Estado Revo-
lucion5rio.

Assim, qualquer acto prat icado por esses membros dessas
delegaq6es e embaixadas no estrangeiro que venha a ofender a
dignidade ou os interesses da Rep6blica Popular de Mogambique
6 considerado um crime de abuso de fung6es diplom6ticas.

Tamb6m, por exemplo, se um elemento de uma delegagSo
mogambicana em missSo no estrangeiro ou de uma embaixada
manifestar um comportamento incompativel com a responsabil i -
dade que lhe foi atr ibuida como, por exemplo, assinar acordos
para os quais n6o estS autorizado, comete um crime de abuso de
fung6es diplomdticas.
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Crimes contra as regras htmanit6rias

As forgas imperialistas t€m praticado aut6nticas barbaridades
nas suas agress6es constantes contra os Povos que lutam pela
sua independ6ncia e liberdade.

Milhares de homens, mulheres e criangas, foram massacrados,
torturados ou incapacitados durante a guerra do Vietnam, pelo
imperialismo americano.

Em Mogambique, durante a Luta Armada, o Povo mogambicano
sentiu na sua carne, os efeitos deste tipo de barbaridade e cruel-
dade. Milhares de patriotas foram assassinados nas masmorras do
colonialis.mo, muitos foram os combatentes da FRELIMO captu-
rados e assassinados pelo inimigo, sem o mfnimo respeito pelos
valores mais elementares da humanidade.

Wiriamu e Inhaminga s6o tamb6m exemplos deste tipo de
crimes, onde populag6es indefesas foram assassinadas ou quei.
madas vivas, como parte de uma estrat6gia de dominagSo pelo
terror e opressdo.

Hoje, o Povo mogambicano continua a viver essa dura reali-
dade, quando acontece um massacre de Nyazonia, onde centenas
de refugiados do Zimbabwe sdo massacrados pelas hostes do
governo ilegal e racista da col6nia britdnica da Rod6sia do Sul,
pelo simples facto de se recusarem a viver comprometidos com o
regime que os oprime.

A Lei dos Crimes contra a Seguranga do Povo e do Estado
Popular considera crimes contra regras humanitSrias:

- o emprego de meios ilicitos de combate;
- actos crueis contra a populagdo civil e prisioneiros;
- destruigSo de propriedade sem necessidade militar;
- actos desumanos.

Sabotagem militar

As Forgas de Defesa e Seguranga e o seu correcto funciona-
mento s6o a garantia da nossa Independ6ncia, soberania e liber-
dade. O inimigo sabe-o, e por isso 6 que as Forgas de Defesa
e Seguranga s5o um dos seus alvos preferidos.
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Crimes contra as regras h.rmanit6rias - A Lei dos cimgs conta a seguranga
do Povo e do Estdo Popular considera crirne contra as regros hiiaiitandi:

- O emprego de meios ilicitos de combate.
- Actos contra a poryt4lqdo civil e prisioneiros destuigdo de proprie-

dades sem necessidade, rctos desumanos. (Art. 45.")

Ambuldncia atrcada pelo inimigo, quando tansportava doentes.
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E no intuito claro de desorganizar as Forqas de Defesa e Se-
guranga, enfraquecer a nossa capacidade de Defesa e Seguranga,
langar a confusSo e tazer baixar a moral combativo das nossas
forgas, que o inimigo comete o crime de sabotagem mil i tar.

Assim, por exemplo, consti tui cr ime de sabotagem mil i tar
cofocar um engenho explosivo num armaz6m de g6neros ,al imen-

t icios ou de munig6es das F. P. L. M.

Outro exemplo poder6 ser o de deitarem fogo a uma instalagSo
mil i tar ou de Seguranga.

No entanto o crime de sabotagem militar pode revestir muitas
formas e, embora se trate de um crime de natureza puramente
mil i tar estS incluido nesta Lei, porque n6o existe ainda a nfvel das
Forgas de Defesa e Seguranga, um instrumento legal que permita
punir este t ipo de actos crirninosos.

Fuga ds obrigag6es mititares em tempo de guerra

De acordo com a Lei do Servigo Militar Obrigat6rio todo o
cidadSo mogambicano est5 abrangido pelo cumprimento dos deve-
res mil i tares. Desta forma, qualquer cidad6o que fugir ds obrigag6es
mil i tares n5o cumpre um dos seus deveres fundamentais e objecti-
vamente a sua ati tude serve os interesses do inimigo.

Em todas as situag6es ou estamos do lado do Povo ou do lado
dos exploradores. lsto 6 part icularmente verdaCe quando estamos
em guerra. Nesta situagSo, quando nos recusamos a defender o
Povo e o Estado Popular 6 porque pactuamos ou apoiamos os
exploradores e o imperial ismo.

Por exemplo, constitui crime previsto na Lei, se em tempo de
guerra, um cidadSo falsi f icar o seu bi lhete de identidade, ou prestar
declarag6es falsas, com vista a n5o cumprir na devida altura o
Servigo Mil i tar Obrigat6rio.
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lnstrugSo, julgamento e recurso

O filtimo capitulo da Lei refere-se A elaboragSo dos processos
dos crimes contra a Seguranga do Povo e do Estado Popular,
bem como ao julgamento destes actos e ao direito que os seus
autores tOm de recorrer das decis6es dos tribunais.

Eis algumas dessas regras:

Ao SNASP, que 6 a estrutura estatal cr iada especif icamente
para combater cr imes deste g6nero compete a primeira parte do
trabalho que 6 a investigagSo e a elaboragSo do processo com os
dados apurados.

Em seguida compete aos Tribunais Populares Provinciais
conhecer e julgar estes crimes. Na an5lise e julgamento destes
actos os juizes tomarSo em conta como factor atenuante o facto
de o criminoso ter confessa'do espontaneamente o crime.

A pena de morte s6 poder5 ser executada depois de confirmada
pelo Tr ibunal  Popular  Supremo.

Finalmente, todos os autores de crimes julg'ados por um
Tribunal Popular Provincial poderSo recorrer dentro de cinco dias
para o Tribunal Popular Supremo.
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COMISSAO PERMANENTE
DA ASSEMBLEIA POPULAR

Lei n.' 2/79, de 1 de Margo de 1979

A Repfiblica Popular de Mogambique, Estado de democracia
popular, 6 um Estado dos trabalhadores, em que o poder reside nas
mSos do Povo atrav6s dos seus 6rg5os representativos.

A Independ6ncia Nacional foi o culminar de dez anos de luta
armada dirigida pela vanguarda do Povo - a FRELIMO - em que
os melhores filhos deram as suas vidas e o seu esforgo para que
hoje possamos erigir um Estado ao servigo das massas trabalha-
doras.

S5o as massas que hoje, na fase da independ6ncia, com o seu
esforgo e dedicagSo criam as bases materiais e ideol6gicas para a
construgSo de uma sociedade socialista, livre da exploragSo do
homem pelo homem, na terra livre mogambicana.

A construgSo do socialismo exige de todos os cidadSos a com-
preensSo dos sacrificios necess5rios para reconverter a economia
colonial-capitalista que herd6mos numa economia socialista, para
destruir o aparelho de Estado colonial e construir o aparelho de
Estado de tipo novo, para criar uma nova moralidade digna do
homem novo que a revolugSo constr6i, com suor e sacrificio, mas
tamb6m com a alegria das vit6rias alcangadas.
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o imperialismo, atrav6s dos seus agentes internos e externos
e dos seus lacaios em .Africa e no mundo, tenta por todos os meios
bloquear o crescer da RevolugSo. Conhecemos do quotidiano da
nossa vida manifestag6es directas da acASo do imperial ismo,
perpetradas por agentes na nossa regiSo.

Os ataques cru6is e ferozes que repetidamente t6m sido lan-
gados contra o nosso Povo, os nossos bens e a integridade da
nossa PStria, s5o pr5ticas para as quais o nosso Povo tem exigido
repetidamente, e muito justamente, uma resposta r5pida e con-
tundente.

1. Nos nossos quatro 'anos de independOncia, temos j5 exem-
pfos claros e flagrantes de tentativas de desestabilizaglo da ordem
interna revolucionSria, atrav6s de mult iplas acg6es, n5o s6 de
sabotagem material mas tamb6m de subversSo ideol6gica.

Estas ac96es constituem crimes contra a RevolugSo, contra a
opgSo un6nime do Povo trabalhador em criar uma nova sociedade
que constitua exemplo no mundo, sociedade livre da e;<ploragSo,
da fome, da mis6ria, do racismo, do analfabetismo e de todos os
males caracterfst icos das sociedades de opress6o e exploraqlo.

Urge, portanto, cr iar os instrumentos legais que permitam a
repressSo f irme dos crimes que p6em em causa a seguranga do
Povo e do Estado. E essa lacuna que a presente lei vem colmatar,
material izando desta forma as aspirag6es populares e cumprindo
com uma das decis6es da 3.0 Sess6o da Assembleia Popular.

2. Quando um crime visa atentar contra os al icerces da sobe-
rania n'acional, como sejam: a independ6ncia nacional, a integri-
dade da P5tr ia, a organizaglo do Part ido FRELIMO e do Estado,
a economia nacional, a estabi l idade pol i t ica, econ6mica e social
da Nag5o, a vida de dirigentes do Partido e do Estado, a paz inter-
nacional e a humanidade, esse crime assume um car6cter part i-
cularmente odioso. Torna-se um crime contra a Seguranga do
Povo trabafhador, um crirne contra a Seguranga do Estado Popuiar.
Deve, por isso, ser severamente punido.

Com o intuito de reprimir e desencorajar a pr5t ica de tais
crimes odiosos e b5rbaros, cuja reparag6o se torna dif ici lmente
possivel, 6 introduzida a pena de morte.
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Num sistema popular, como 6 o nosso, a pena capital 6 um
instrumento do poder das classes trabalhadoras contra os seus
inimigos de classe. Ela n5o pode, portanto, ser vista d margem
da luta de classes. Sendo parte integrante dessa mesma luta, ela
assume nesta fase uma import6ncia fundamental para assegurar
a defesa da RevolugSo.

3. O nosso Povo, tal como os outros povos, ama a vida. E 6 pre-
cisamente porque ama a vida e a quer viver em paz e progresso,
que n5o pode to lerar  cr imes que ponham em causa a sua segu-
ranga e a do seu Estado, cr imes que atentem contra a RevolugSo
que lhe 6 t6o cara.

Neste sentido, a presente lei prev6, para al6m da pena de
morte, outras penas que v5o dos oito aos tr inta anos de prisSo
e que devem ser apl icadas sempre que os crimes praticados
assumam um car5cter de grande gravidade, mas em que seja
possivel a reeducagSo do autor (principio que deve estar sempre
presente nas nossas leis). Prevdm-se ainda penas de dois a oito
anos de prisSo , para crimes de natureza mais teve.

4. Por outro lado, a inclusSo na presente lei de certos crimes
de natureza mil i tar, resulta do seu car5cter part icularmente grave
e da inexist6ncia de uma lei de just iga mil i tar. E nesse sentido que
crimes mil i tares como os que atentam contra as regras hurna-
nit5rias e os de sabotagem mil i tar s6o aqui incluidos.

5. E dever dos cidadSos part iciparenr act ivamente na Seguranga
e Defesa ,do seu Estado. Essa responsabil idade exige o reforgo da
sua vigi l6ncia, e passa pela obrigatoriedade de cada cidad6o
denunciar a preparagSo ou execugSo de um crime contra a Segu-
ranga do Povo e do Estado Popular, sempre que estas cheguem
ao seu conhecimento.

Apoiando e coadjuvando os 6rg5os de defesa e seguranga,
os grupos de vigi lAncia e as mil icias populares, o nosso Povo 6 o
garante de que a reacgSo n5o lograr6 at ingir os seus intentos,
camuflados ou abertos que se apresentem.

Nestes termos e ao abrigo do disposto no art igo 44 da Cons-
t i tuigSo, a ComissSo Permanente da Assemblera Popular, decreta:
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CAPITULO I

PRINCIPIOS GERAIS
DefinigSo legal

Artigo 1.o - 1. 56o crimes contra a Seguranga do Povo e do
Estado Popular todos aqueles que ofendam, ponham em perigo,
contrariem, prejudiquem ou perturbem:

a) A independ6ncia, integridade e soberania da P6tria;
b) A organizagSo do Partido FRELIMO e do Estado e o

normal funcionamento dos seus 6rg5os;
c) O normal desenvolvimento da economia nacional;
d) A estabilidade politica, econ6mica e social da Na96o

ou os programas politicos, econ6micos e sociais
tragados pelo Partido FRELIMO ou pelo Estado;

e) A paz internacional e a humanidade.

2. 56o crimes contra a Seguranga do Povo e do Estado Popular
todos aqueles que s6o previstos e punidos nos termos estabele-
cidos pela presente lei.

Ambito de aplicagSo no espago

Art. 2.o - 1. Os actos considerados por esta lei como crimes
contra a Seguranga do Povo e do Estado Popular s6o sempre
julgados e punidos nos termos desta fei, independentemente ds
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terem sido praticados em territ6rio nacional ou estrangeiro, e o
seu autor ou autores terem sido julgados ou punidos em terr i-
t6rio estrangeiro pela pr6tica desses actos.

2. No caso do:autor ou autores j5 terem sido punidos em terr i-
t6rio estrangeiro, ter-se-5 em conta o tempo de pena de prrsSo
cumprido em territ6rio estrangeiro.

Aplicagdo a estrangeiros

Art. 3.o Os cidadSos estrangeiros que, na Repriblica Popufar
de Mogambique praticarem qualquer dos crimes previstcs na
presente lei s5o punidos com as rnesmas penas que em iguais
circunstdncias seriam aplicadas a cidadSos mogambicanos, excep-
tuando-se o crime de alta traigSo e o que for estabelecido em
acordos ou conveng6es internacionais de que a Rep0blica Popular
de Mogambique seja parte.

Cumplicidade

Art. 4." A cumplicidade na pr5tica de crime contra a Seguranga
do Povo e do Estado Popular 6 punida com a pena que couber
ao crime cometido.

Segredo estatal

Art. 5.o A violagSo das norm:as de manutengSo do segredo
estatal, de que advenha crime contra a Seguranga do Povo e do
Estado Popular 6 julgada e punida nos termos da presente lei.

FixagSo dos limites da pena aplic6vel

Art. 6.o - 1. As penas aplic5veis nos termos da presente lei
s6o as seguintes:

a) 2 a 8 anos de prisSo;
b) 8 a 12 anos de prisSo;
c) 12 a 30 anos de prisSo;
d) Pena de morte

2. A pena de morte ser5 por fuzilamento.

39



Penas acessódas

An. 7.o - 1. A condenação pela práiica de crimg contrìa a
Segurança do Povo e do Estado Popular é aplicada cumulaüv..
mente com as seguintes penas acessórias:

a) Confisco a favor do Estado de bens, acções, quotar,
interesses e valores quando a condenação for em
pena superior a doze anos;

b) Suspensão de exercício de direitos políticos por tempo
correspondente à principal pena aplicada;

c) F.xpulsão do território da República Popular de Moçam-
bique, após o cumprimento da pena principal, tra-
tando-se de cidadão estrangeiro.

2. Quando não tiver tugar o confisco estiputado na alínea a) do
número anterior, poderá ser aplicada cumulativamente a pena de
multa até ao máximo correspondente a seis anos.

3. A pena de confisco a que se refere a alínea a) do número 1
deste artigo será aplicada de forma a salvaguardar bens que sejam
indispensáveis à satisfação das necessidades vitais dos familiares
em economia doméstica.

Obrigatoriedade de denúncia

Art. 8." - 1. Todo o cidadão tem o dever de revelar prontâ-
mente às autoridades:

a) O seu conhecimento, directo ou indirecto, da preparação
ou execução de um crime contra a Segurança do
Povo e do Estado Popular;

b) O seu conhecimento de autor ou autores de um crime
contra a Segurança do Povo e do Estaclo Popular;

c) Qualquer informação que possa faci l i tar a identi f icação
ou captura do'autor ou autores de um crime contra
a Segurança do Povo e do Estado Popular.
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2. o não cumprimento do disposto no n.o 1 deste artigo
ó punido com a pena de dois a oito anos de prisão, se pena mairgravg não couber.

Coniura ou oonspirafo

Art. 9.o - l. A concertação por doís ou mais Índivíduos, com
vista a praticarem quafquer crime contra a segurança do povo
e do Estado Popular é punida com dois a oito anos de prisão.

2. A associação directa ou indirecta com potências estran.
geiras ou cidadãos estrangeiros para a prática de crimes contra
a segurança do Povo e do Estado popurar, irnptica a apricação
de pena de oito a doze anos de prisão.

Associação itícita ou organização crandestina

Art. 10.o-1. A utilização de associação ilícita ou organização
clandestina para a prática de crimes contra a segurança do povo
e do Esta'do Popular ou estabelecimento de ligação com associa-
ções ou organizações antipatrióticas ou contra-revolucíonárías
sediadas no estrangeiro, é punida com a pena de oito a çloze anos
de prisão, se pena mais grave não couber.

2. os fundadores, organizadores e dirigentes das assocíações
i l íci tas ou organizações ctandestinas previstas no número anterior,
são punidos com pena de morte ou com pena de doze a trinta
anos de prisão.

3. A simples pertença ou coraboração em assocïações i f íci tas
ou organízações clandestinas previstas no número 1 deste art igo,
é punida com a pena de oito a doze anos de prisão.

4. É aplicável o disposto nos números anteriores nos casos
em que as associações ou organizações fegalmente autorizadas
na República Popular de Moçambique sirvam de meío à prát ica
de crimes contra a segurança do povo e do Estado popular,
podendo também ser determinada a sua dissolução.
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Aliciamento, incitamento, ínstigação ou apologia da prática
de crimes contra a Segurança do Fovo e do Estado Popular

Art.  11.o - 1. Todo aquele que por qualquer modo al iciar, inci.
tar ou instigar residentes em território nacional, à prática colectiva
ou 

'isolada 
de crime contra a Segurança do Povo e do Estaclo

Popular ou Íizer apologia da prática de tais crimes, é punido com
a pena de dois a oito anos de prisão, se pena mais grave não
couber.

2. O autor do aliciamento, incitamento, instigação ou apologia,
é punido com a pena que couber ao crime cometido, guando do
aliciamento, incitamento, ,instigação ou apologia, resulte crime
contra a Segurança do Povo e do Estado Popular.

Albergamento ou apoio a criminosos

Art. í2." Todo aquele que albergar conscientemente qualquer
indivíduo que tenha pratica.do ou tenha intenção de praticar crime
contra a Segurança do Povo e do Estado Popular ou de qualquer
modo apoiar tais criminosos, nomeadamente dando abrigo, manti-
mentos ou roupas, é punido com a pena mais grave aplicável ao
indivíduo ou indivíduos a quem deu albergue ou apoio.

Tentativa e frustração

Art. 13.o A tentativa e frustração de crimes contra a Segurança
do Povo e do Estado Popular são punidos como crimes consu-
mados.

Negligência

Art. 14.o Todo aquele que, por virtude de negligência, desig-
nadamente por desleixo, falta de sentido de responsabilidade, ou
indisciplina pratique ou permita que seja praticado qualquer crime
contra a Segurança do Povo e do Estado Popular, é punido com a
pena de dois a oito anos de prisão.
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Desistência de execução do crime

Art. 15.o Todo aquele que, estando envolvido na preparação
de um crime contra a Segurança do Povo e do Estado Popular,
o revelar voluntariamente às autoridades, antes do começo da
execução ou a tempo de evitar as suas consequências, é isento
de pena.

Prescrição

Art. 16.o Os crimes contra a Segurança do Povo e do Estado
Popular a que caiba pena de morte ou de prisão igual ou superior
a doze anos não têm prepcrição.
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CAPTruLO II

DOS CR|MES EM ESPECIAL
Alta traição

Art. 17.o-1. Comete crime de alta traição todo o moçam-
bicano que viole os deveres fundamentais do patriotismo, pra-
ticando actos que:

a) Prejudiquem ou ponham em causa a independência
nacional;

b) Prejudiquem ou ponham em causa a integridade terri-
toriah

c) Prejudiquem ou ponham em causa a soberania nacional;
d) Alterem o estado de paz ou obriguem à declaração de

estado ou situação de guerra na República Popular
de Moçambique;

e) lmpeçam o Congresso do Partido FRELIMO, o Comité
Central da FRELIMO, o Chefe de Estado, a Assem-
bleia Popular ou o Conselho de Ministros do livre
exercício das suas atribuições ou ÍacuÍdades consti-
tucionais.

2. O crime'de alta traição é punido com a pena de morte.

& Os actos preparatórios do crime de alta traição são consi-
derados e punidos coÍno crime consumado.
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Atentado à vida ou integridade fisíca do Chefe dc Estado

Art. 1$.o - I . Todo aquele que atentar contra a vida ou intg-
gridade física do Chefe de Estado é punido com a pena de morte.

2. Os actos preparatórios do crime previsto neste artigo são
punidos como crime consumado.

Atentado à vida ou integridade fisica dos dirigentes
do Partido e Estado

Art. 1$.o-1. É punido, com a pena de doze a trinta anos ds
prisão todo aquele que atentar contra a vida ou íntegridade Íísica:

a) Dos membros do Comité Central do Partido FRELIMO;
b) Dos membros da Comissão Per,rranente da Assembteia

Popular;
c) Dos membros do Conselho de Ministros.

2. Nos casos de crime consumado ou frustrado, ou se do
atentado resultar morte ou incapacidade física permanente podeÍá
ser aplicada pena de morte.

Atentado à vida ou integridade física de Chefe de Estado
ou de dirigentes de Partido estrangeiro

Art. 20.o É punido com a pena de morte todo aquele qus atentar
contra a vida ou integridade física:

a) De Chefe de Estado estrangeiro em visita à República
Popular de Moçambique;

b) De dirigente de Panido estrangeiro em visita à Re-
pública Popular de Moçambique.
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Atentado à vida ou integridade física de representante de Ghefe
de Estado ou dirigente de Partido estrangeiro

Art.21.o É punido com a pena de doze a trinta anos de prisão
todo aquele que atentar contra a vida ou integridade física:

a) De representante de Chefe de Estado estrangeiro acre-
ditado na República Popular de Moçambique;

b) De representante de dir igente de Part ido estrangeiro
acreditado na República Popular de Moçambique.

Rebelião

Art.22.'- 1. Todo aquete que executar qualguer acto tendente,
dìrecta ou indirectamente, a mudar no todo ou em parte, por
qualquer meio i legal, a Consti tuição ou a Íorma de Governo esta-
belecida, é punido com a pena de doze a trinta anos de prisão,

2. Quando para a prática dos crimes previstos no número I
deste artigo tenha sido criada ou utilizada organização clandestina
ou estabelecida ligação com organização sediada no estrangeiro,
os seus Íundadores, organizadores ou dirigentes são punidos com
a pena de morte.

Rebelião armada, motim, levantamento ou uso de força

Art. 23.o - 1. Os crimes previstos no artigo anterior, quando
cometìdos por meio de rebelião armada, motim, levantamento ou
uso de força são punidos com a pena de morte.

2. A mesma pena será apl icada aos que incitarem os habi-
tantes em terr i tór io moçambicano, ou quaisquer elementos perten-
centes às Forças de DeÍesa e Segurança da República Popular
de Moçambique ou a prestarem serviço nelas, à guerra civi l  ou a
levantamento contra a autoridade do CheÍe de Estado ou contra
o l ivre exercíclo das atr ibuições ou faculdades consti tucionais do
Congresso da FRELIMO, Comitó Centra l  da F$ELIMO, CheÍe de
Estado, Assembleia Popular ou Conselho de Ministros.
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3. Poderá apl icar-se a pena de prisão de doze a tr inta anos,
em relação aos indivíduos que não sejam organizadores e não
tenham exercido funções de comando ou direcção da rebel ião,
motim ou levantamento, ou uso de força.

4. Os actos preparatórios dos crimes previstos nos n.o' 1,
2 e 3 deste art igo são punidos com oito a doze anos de prisão.

Terrorismo

Art. 24.o - 1. Comete crime de terrorismo todo aquele que:

a) Praticar qualquer acto violento tendente a desestabi l izar
o Estado, cr iar insegurança social,  temor ou pânico
na população;

b) Destruir ou danif icar embaixada, consulado ou edifícios
com protecção diplomática, com o f im de atentar
contra a Segurança do Povo e do Estado Popular
ou as relações e as obrigações internacionais da
Repúbl ica Popular  de Moçambique;

c) Adulterar substâncías ou produtos al imentícios ou
outros destinados ao consumo que provoquem a
morte ou graves penurbações à saúde, a f im de
criar insegurança social,  temor ou pânico na popula-

ção.

2. Estes actos são punidos ou com a pena de doze a tr inta
anos de prisão, ou com a pena de morte se derem causa a morte
ou incapacidade permanente.

Actos equiparados a terrorismo

Art. 25." É punido com a pena de doze a tr inta anos de prisão,
ou com a pena de morte se der causa a morte ou incapacidade
permanente todo aquele que, com o f im de criar insegurança
socia l ,  temor ou pânico na população:
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Fabricar, vender, transportar, introduzir ou t iver em seu poder
i l ic i tamente sob qualquer  forma ou em qualquer  lugar ,  mater ia is ,
substâncias ou instrumentos inf lamáveis, explosivos, armas de
fogo, asf ixiantes, tóxicos ou agentes químicos ou biológicos, ou
qualquer outro elemento de cuja combinação possam obter-se
produtos da mesma natureza dos acima descri tos, ou qualquer
outra substância ou artefacto adequado à prática de actos de
terrorismo,

Sabotagem

Art. 26,o - 1. Comete crime de sabotagem todo aquele que:

a)  Destrua ou dani f ique bens de equipamento,  meios de
transporte, pontes, vias e rneios de comunicação,
estaleiros, portos, aeroportos, fábricas ou depósitos,
meios energéticos, reservas al imentares, r iqrrezas
naturais ou ag! 'o-pecuárias, matérias-primas, ou pro-
voque saída i legal de Íundos do sistema bancário
ou de bens ou valores,  impedindo,  contrar iando,
per turbando ou lesando gravemente o normal  desen-
volv imento da v ida económica ou o patr imónio nacio-
na l ;

b)  Destrua ou dani f ique insta lações de órgãos do Par t ido
FRELIMO e do Estado,  organizações socia is ,  un ida-
des económicas ou socia is  ou dest inadas ao abaste-
cimento e satisfação das necessidades da popula-

ção, com o f im de atentar contra a Segurança do
Povo e do Estado Popular, economia ou capacidade
do poder social ista;

c) Desvie ou provoque saída i legal de meios de transporte
ou bens de equipamento,  nomeadamente comboios,
camiões, autocarros, tractores, aiÍaias agrícolas;

d) lmpeça, contrarie, perturbe ou ponha em perigo a capa-
c idade CeÍensiva da Repúbl ica Popular  de Moçam-
b ique ;

l-
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e) Assalte à mão armada bancos, inst i tuições f inanceiras.
com o objectivo de pôr em causa a segurança
e economia do Estado;

Í )  Prat ique actos que comprometam decis ívamente ou pro-
voquem graves perturbações e prejuízos da activi-
dade administratíva e económica.

2. Estes actos são punidos ou com a pena de doze a tr inta
anos de prisão, ou com a pena de morte se derem causa a morte
ou incapacidade permanente.

Falsificação de moeda, títulos de pagamento ou crédito

Art.  27." - 1. Comete crime de falsi f icação de moeda, t í tulos
de pagamento ou crédi to  todo aquele que:

a) Pratique actos fraudulentos de fabrico ou alteração da
moeda com curso legal  na Repúbl ica Popular  de
Moçambique,  in t roduza ou lance em c i rcu lação
moeda Íalsa no terr i tór io nacional, receba ou obtenha
instrumentos destinados a Íalsi f icação da moeda
ou sua natureza;

b) Falsif ique tí tulos de dívida ou rendimento do Estado ou
documentos representativos de crédito ou nume-
râr io  de emissão públ ica independente do seu por-
tador.

2. A crime de falsi f icação de moeda, t í tulos de pagamento ou
crédito é punido com a pena de oito a doze anos
de prisão.

FalsiÍicação de assinaturas, selos, carirnbos ou docurncntos

Art. 28." - 1. Todo aquele que falsi Í icar ou alterar ou ut i l izar
indevidamente no todo ou em par te,  ass inaturas,  se los,  car imbos
ou de qualquer  forma a l terar  documentos or ig inais ,  testemunhos
emanados do Comité Centra l  do Par t ido FRELIMO, Comissão Per-
manente da Assemble ia Popular ,  do Conselho de Min is t ros,  ou dei

l .
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qualquer dos membros que consti tuam estes órgãos, com o
objectivo de prejudicar, perturbar, contrariar, comprometer ou
pôr em causa a Segurança do Estado, o normal desenvolvimento
da economia nacional, a estabi l idade polít ica e social da Nação,
ou as relações internacionais do Part ido FRELIMO e do Estado,
é punido com a pena de oito a doze anos de prisão, se pena mais
grave não couber.

2. O crime previsto no número anterior, quando praticado em
relação a outros órgãos ou inst i tuições do Part ido FRELIMO ou do
Estado ou seus dir igentes ou a país estrangeiro, é punído com a
pena de dois a oito anos de prisão, se pena mais grave não couber.

Espionagem

Art. 29." - 1. Comete crime de espionagem todo aquele que:

a) Deliberadamente destruir,  falsi f icar, subtrair,  entregar,
ou revelar a pessoas ou organização não autorizada,
documentos, planos, escritos ou informaçóes secre-
tas que interessem à Segurança e Defesa do Estado
ou à condução da sua polít ica internacional;

b) Procurar obter informações secretas, relativas à defesa
e segurança do Estado ou a aspectos oecisivos da
sua polít ica internacional, ou estiver na posse não
autorizada dessas informações, com o objectivo de
prejudicar os interesses do Estado.

2. O crime de espionagem previsto no n." 1 do presente art igo
é punido com a pena de doze a tr inta anos de prisão, ou com a
pena de morte.

Actos idênticos a espionagem

Art. 30." É punido com a pena de dois a oito anos de prisão,
se pena mais grave não couber, todo aquele que:

a) Mantiver qualquer t ipo de comunicação com país, terr i-
tório ou organização inimiga;

t-
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b) Fornecer informações de natureza confidencíal ou reser-
vada a países ou cidadãos estrangeiros sohre pro-
gramas polít icos, económicos e sociais, salvo
quando para tal est iver devidamente autorizado;

c) Mantiver qualquer t ipo de comunicação com organiza-

ções que alberguem ou apoíem inimigos ou orga-
n izações in imigas.

Pirataria

Art.  31.o - 1. Comete. cr ime de pirataria todo aquele que:

a)  Comandar ou t r ipu lar  nave ou aeronave por  meios
violentos ou por fraude;

b) Cometer actos i legais, nomeadamente roubo ou danos,
em nave ou aeronave, sejam eles dirigidos contra
a própria nave ou aeronave ou contra as pessoas
ou bens a bordo dos mesmos;

c) Realizar contra pessoa ou pessoas a bordo de uma
nave ou aeronave actos de violência que, pela sua
natureza, constituam um perigo para a segurança
e correcto funcionamento da nave ou aeronave;

d) Colocar ou Íizer colocar em nave ou aeronave, por
qualquer meio, um artefacto ou engenho capaz de
destruir ou danif icar tal nave ou aeronave, ou pôr
em perigo a segurança e correcto funcionamento
da mesma;

e) Comunicar conscientemente informações falsas, pondo
com isso em perigo a segurança e correcto funcio-
namento da nave ou aeronave.

2. O crime de pirataria será sempre julgado e punido desde que:
a) Se pratique em terr i tór io nacional;
b) Se pratique contra nave ou aeronave nacional, ou fre-

tada por empresa nacional ou pelo Estado;
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c) Se a nave ou aeronave na qual se tenha praticado o
crime previsto no n.o 1 deste art igo, abordar ou
aterrar em terr i tór io nacional, e os autores do crime
estiverem a bordo.

3. O crime de pirataria previsto neste art igo é punido com a
pena de doze a tr inta anos de prisão ou pena de morte.

Mercenarisnro

Art .  32."  -  1 .  Comete o cr ime de mercenar ismo todo aquele
que, tendo como object ' ivo impedir pela violência armada o pro-
cesso de autodeterminação de um povo ou atentar contra a inde-
pendência, integridade terr i tor ial de um Estado, ou contra a Íorma
de governo legit imamente estabelecida, prat icar qualquer dos se-
guintes actos:

a) Recrutar, acolher, organizar, f inanciar, fornecer, equipar,
treinar, transportar, promover, apoiar ou empregar
por  qualquer  modo,  quaisquer  pessoas com a in ten-

ção de criar Íorças armadas, compostas no todo ou
em par te por  ind iv íduos que não sejam nacionais
do país em que vão actuar;

b) Al istar-se ou apoiar as forças a que se refere a alínea
anterior.

2. O crime de mercenarismo previsto no n,o 1 deste art igo
é punido com a pena de morte ou com a pena de doze a tr inta
anos de prisão.

Rapto

Art. 33.o Todo aquele que raptar ou mantiver como refém
pessoa ou pessoas, com o intuito de obrigar o Estado a cometer
qualquer  acto les ivo da sua segurança,  economia,  paz socia l ,
ou das suas relações internacionais, é punido com a pena de doze
a tr inta anos de prisão ou com a pena de morte.
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Ocupação ilegal de edifício, construção ou local

Ar t .  34.o Todo aquele que i legalmente ocupar  qualquer  edi f íc io ,
construção ou local, com o intuito de obrigar o Estado a cometer
qualquer  acto les ivo da sua segurança,  economia,  paz socia l  ou
das suas re lações in ternacionais ,  é  punido com pena de o i to  a doze
anos de pr isão.

Agitação

Art. 35." - 1. Comete crime de agitação todo aqueie que:

a) Incitar ou inst lgar mediante propaganda oral,  escríta ou
de qualquer  outro t ipo,  contra o Par t ido FRELIMO,
o Estado, os objectivos definidos na Consti tuição
da Repúbl Íca e a so l ídar iedade in ternacíonal ,  ou de
qualquer forma promover ou favorecer tal acção;

b) Fizer publ icamente, por qualquer meio, interpretação de
má fé das orientações e leis traçadas pelo Part ido
FRELIMO e Estado ou dos object ivos que essas
orientações ou leis pretendem obter;

c) lncitar ou inst igar, por meio de palavras, actos, gestos
ou escri tos à desobediência colectiva ou alteração
da ordem públ!ca, tendo em vista contrariar, pertur-
bar ou prejudicar a Segurança, Defesa ou normal
desenvolvimento da vida polít ica, económica e so-
cial do Estado e da Nação;

d) Confeccionar, distr ibuir,  difundir ou aÍ ixar propaganda
com objectivos mencionados nas afíneas anteriores;

e) Part icipar em actos de desobediência colectiva ou de
alteração da ordem pública com carácter previsto
na alínea c) deste art igo.

2.  O cr ime de agi tação é punido com pena de dois  a o i to  anos
de prisão.
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3. O crime de agitação quando cometido com uti l ização de
associação ou organização com carácter legal ou de funções que
por elas lhe tenham sído atr ibuídas, é punido com a pena de oito
a doze anos de prisão.

4. Quando da agitação resulte morte ou incapacidade perma-
nente de quafquer cidadão, os seus incitantes ou inst igadores são
punidos com a pena de doze a tr inta anos de prisão ou com a
pena de morte.

Boatos

Art. 36. '  Todo aquele que em terr i tór io da República Popular
de Moçambique, ou todo o moçambicano que no estrangeiro t izer
ou reproduzir publ icamente, ou por qualquer forma divulgar ou
tentar divulgar af irmações ou notícias que sabe serem Íalsas ou
deformadas, com o intuito de prejudicar a segurança do Estado,
o seu desenvolvimento económico, polí t ico e social ou pôr em
causa o prestígio, o crédito ou o bom nome da FRELIMO, da Re-
pública Popular de Moçambique ou dos seus dir igentes, ou criar
ambiente de insegurança social ou terror na população, é punido
com a pena de dois a oito anos de prisão.

Tribalismo, regionalismo, racismo ou divisionismo

Art. 37. '  Os actos de tr ibal ismo, regional ismo, racismo ou divi-
sionismo, que possam pôr em causa ou contrariar a unidade do
Povo moçambicano, ou a estabi l idade polít ica, económica ou social
da Nação, são punidos com a pena de dois a oito anos de prisão,
se pena mais grave não couber.

OÍensa à honra e consideração devidas ao Chefe de Estado

Art. 38." - 1. A ofensa à honra e consideração devidas
Chefe de Estado é punida com a pena de oito a doze anos
prisão,
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2. A ofensa ao cônjuge e familiares em 1.o grau do Chefe de
Estado de que resulte ofensa à honra e consideração devidas ao
Chefe de Estado, é punida nos termos do número anterior.

Ofensa aos dirigentes do Partido e Estado

An. 39.o A ofensa à honra e consideração devidas aos mem-
bros do Comité Político Perrnanente, Comissão Permanente da
Assembleia Popular e Conselho de Ministros, é punida com a pena
de dois a oito anos de prisão.

Ultraje às Bandeiras e Símbolos do Partido FRELIMO'ou 
da Nação

Art. 40.o Aquele que uttrajar ou ofender as bandeiras ou outros
símbolos do Partido FRELIMO ou da Nação é punido com a pena
de dois a oito anos de prisão.

Entrada ilegal

Art. 41.o Todo aquele que ilegalmente entrar em terrltório
nacionral com o objectivo de prejudicar, perturbar ou contrariar a
Segurança e a Defesa do Estado, é punido com a pena de dois
a oito anos de prisão,

Saída ilegal

Art. 42." - 1. Comete crime
abandone o território nacional
quando lhe tenha sido negada
autoridades competentes.

2. O crime de saída ilegal e punido com a pena de dois a oito
anos de prisão.

Passagem para pais ou território inimigo

Art. 43.o Todo o cidadão nacional que passar para pais ou
território inimigo ou nele exerça qualquer tipo de cargo, descfe

de saída ilegal todo aquele que
ou realize actos nesse sentido
a necessária autorização pefas
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que o Governo da República Popular de Moçambique o tenha
proibido, é punído com a pena de oito a doze anos de prísão, se
pena m'ais grave não couber.

Abuso de funções diplomáticas

Art. M.o - 1. Todo aquele que exercendo Íunções oticiais
relativas a negociações com país estrangeiro, abusar dos seus
poderes, ofender ou der causa a que seja ofendida a dignidade
ou os interbsses da República Popular de Moçambique, ou tomar
em nome do Governo, sem que para isso esteja devidamente auto-
rizado, compromissos de que resultem danos para o país, é punido
com a pena de dois a oito anos de prisão.

2. Se o crime de ,abuso de funções diplomáticas resultar de
acção'de suborno, ou corrupção, a pena será de oito a doze anos
de prisão, se outra mais grave não couber.
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F CAPITULO III

Ì
CRIMES MILITARES

Crime contra as regras humanitárias

Art.  45. '-  1. Comete crime contra as regras humanitárias
todo aquele que numa confrontação armada viole regras inter-
nacionais geralmente aceites e, em particular todo aquele que:

a) Empregue meios ilícitos de combate, ou provoque abuso
'deles;

b) Cometa ou ordene actos cruéis contra a população
civil, pessoas feridas, doentes ou indefesos ou con-
tra prisioneiros;

c) Se aproprie ou destrua sem interesse ou necessidade
militar propriedade de outrem ou ordene que ter-
ceiros cometam tais actos;

d) Ataque por qualquer forma naves, aeronaves, comboios
ou viaturas dedicadas ao serviço de hospitalização
ou transporte de feridos, doentes, náufragos ou pri-
sioneiros.

2. O crime contra as regras humanitárias é punido com a pena
de doze a trinta anos de prisão ou com a pena de morte.
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Sabotagem militar

Art.  46. '-  1. Comete crime de sabotagem mil i tar todo aquele
que destruir ou daniÍicar quaisquer obras ou instalações das Forças
de Defesa e Segurança, material de guerra, meios de transporte
e comunicações militares e outro material util izado para a DeÍesa
e Segurança do País.

2. O crime de sabotagem mititar é punido com a pena de doze
a trinta anos de prisão ou com a pena de morte.

Fuga às obrigações militares em tempo de guerra

Art. 47.' Todo aquele que, em tempo ou situação de guerra,
intente furtar-se por meios fraudulentos ou ilícitos ao cumpri-
mento das suas obrigações militares, nomeadamente à inscrição
em listas de recenseamento ou apresentação à incorporação,
simulando incapacidade, declarando dados Íalsos na sua ficha
de inscriçâo, é punido com a pena de oito a dctze anos de prisão.
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CAPMULO IV

lNsrRUçÃo, JULGAMENTO E RECURSO

Instrução preparatória
'  ' . .  : '

Ar:t. 48.? Competg ao SNASP efectuar a instrução preparatória
dos crimes contra a Segurança do Povo e do Estado Popular.

Tribunal competente

Art. 49.o Ê, competente para conhecer dos crimes contra a
Segurança do Povo e do Estado Popular o Tribunal Popular Pro-
vincial, salvo nas zonas em gue nos termos da Constituição tive-
rem sido suspensas garantias de ordem constitucional.

Gircunstâncias atenuantes

Art. 50." A confissão espontânea da prática de crime contra
a Segurança do Povo e do Estado Popular poderá ser especial-
mente tida em conta pelo Tribunal como circunstância atenuante.

Recursos

Art. 51.o O prazo de recurso é de cinco dias.
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Obrigatoriedade s prazo de conÍirmagão da condenação
à pena de morte

An. 52." - 1. Nenhuma condenação que aplique a pena de
morte poderá ser executada antes de ter sido conÍirmada pelo
Tribunal Popular Supremo.

2. Caso não tenha havido recurso, o Tribunal Popular Supremo i
decidirá no prazo máximo de quinze dias a partir da data em que l
receba o processo. t

I
3. O Tribunal Popular Supremo informará, imediatamente, da I

sua decisão ao Tribunal Popular Provincial competente. L

Aprovada pela Comissão Permanente da Assembleia Popular.

Publique-se.
O Presidente da República,

SAMORA MOISÉS MACHET
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