


EDITORIAL

(JUSTIQA POPULAR,, n,o 2 tevc como tema central o

proce$o global e permanente da Revoluglo mogambicana quc

6 a Ofensiva Politisa e Or€anizacional.

A anilisc teita naquele nfimero ccntrou.cc essenclalmente

no papel dos Tribunals e na atitude ilor Ma$lstrados na Ofen'

Eiya, como consequ6ncia das preocupagOes que dominaram a

II.a Reuniio Naclonal dor Magbtrados que teve lu$ar na

Beira, em Setembro de 1980.

No presente nimero, o noEEo tsma central continua a ger

a Ofensiva, com particular incld€ncla gobre I quest[o da

legatidade socialista, no nosso processo revolucionfrio.

Assim, o artigo de fundo, (A Ofensiva da Legalidade)

analiaa profundamente quertdes de interesse tulcral para a

compreens{o da transigfio da le$alldadc revolucionfria i Ie=

galldade gocialicta, da Frelimo como rtnico poder unitfrio,

como 6rgf,o do exercicio unit{rio do poder naE Zonas Liber=

tadas, i edificagio do novo Estado com teparagio das fungdes

c rirgf,os pr6prios para o exercicio de cada funqfio. O arti$o

responde tamb6m i preocupagio de se saber qual 6 actual.

mente o estado da legalldade no noggo Pais, rob que forma

cla existe ncrta 6poca dc translgilo e quais or sectorer que

mais especialmente t€m a tarefa do desenvolvimcnto da le.
galidads socialista. A necessidade do reepeito da nossa Cong.

titulgf,o, das nossar leis, ainda nio entrou prolundamente

na consciOncla das largar marlac; isso pode ser explicado se
penEarmos no papel desenvolvido pelo estado colonial.fascista

onde a represrio, o abuso do poder e o desrespeito doc dlreitos

fundamentais dos cidadios tinham cido elevados a sistema de

domlnaglo.

Ap6s seir anos da proclamagio da Independ€ncia Nacional,
podemos registar grandes avangoE na construglo duma nova

legalidade; mas continuam a subsistir vlolag0es e aburor gue

6 preciso combater l irmemente.

A identificagflo dum povo com o seu pr6prio Estado, com
ar suaE pr6prias inrtituigdes depende grandemente da medida

em que ar leis si6 cumpridas e sfio respeitados os direitos e
deveres legalmente estabelecidog.

Sobre este tema ccntral tcmor ainda um artitrlo de caricter
mais te6rico que se intitula <Algumas considerag6es sobrc a
Iegalidade socialiEta) e desde i6 podemor anunclar que o
assunto e€ri objecto de ultcriorcc reflexdes noE pr6ximoo

nrtmeros do nosso Boletfun.

O presente nrtmero inscre alnda nrn artiso sobre a agtulglo

do Tribunal Popular Provincial dc Maputo num caEo dc ho.

micidio ocorrido na Localidade dc Zitundo quc tcm a rua caura

em crcngaE obgcurantistar profundamente cnraizadas nar nor.

rar populagder.

Temos a seguir uma entrcvlsta com o Director da Facul.
dade de Direito aondo 6 lelta uma radiogralia daquclc esta=
belecimento de cnrlno, a Eu& hist6ria e as suar perupecflvar.

Comcgamoa com cgtc nfmero a lnlormar or troruoE leitorcr

robre o estado de implementagfio dor Tribunais Populnrer,

tendo a intenglo de publlcar em cada n(mcro uma informaglo
gobre os novoa Tribunals Popularcr que venham a scr crLados.

'femo8 ainda o artigo <Lel mugulmana e lel mogambicanar
qus trata da questfio do pluraliemo ou da uniformidadc dor

sistemas iuridicos num meEmo Pais; uma cntrevista com o

Director do Minigt6rio dog Neg6clor Ertrangeiror para oc

assuntog iuridicor c congulareg sobre o Direito do mar c, por

{lt imo, antes da habitual rubrica de-Jurisprud€ncia, um ar.
tigo de Direito comparado sobre a sobreviv6ncla de cogtumer

tribais na Unifio Sbvi6tica.

Ao concluirmog cste Editorial, qucriamor manlfcstar r

nossa satisfagfio ao publicarmoE um artigo assinado por um

noyo colaborador, bem como agradecer ao Embalxador da

R.P.M. na Uniio Sovi6tica, que no8 enviou uma carta extre.

mamente amivel de cumprimentos e encoratamcnto pelo nosso

trabalho.

Mas ao melmo tempo, devemos lamentar a lalta total dc

colaboragfio por partc de quem esperavamor pudesse lornecer

a maior contribuigf,o i feltura de Boletim: as estruturas
perif6ricar do Minigtdrio da Justrga, nomeadamente os Juizes

e Delegador de todas as Provinciar do Pafu.

Este sildncio preocupa=nog bastante, porquc 6 um sintoma

de que algo nf,o funciona na veiculaglo dum debatc qtte

queremoE cuscitar com a publicagilo dc cJUSTI$A POPU.

LAR) .

Dstamos intenclonados a compreendcr a razlo dcrta par.

rividade e a encontrar os meios malr adequador para ruper6.la.

Por igso, aqui deixamos de novo um apelo aor noroE leltorcg

para gtr€, unlndo or noEEoE esforgoe, lagamoo crctcer o

<Boletim> e o cnriquegamos com 8t experl€ncias quc cada um

tem a transmltir.
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A OFENSIVA DA LEGALIDADE

Em ryTZ o Presidente Samora Machel ap6s con-
cluir uma sdrie de visi tas aos estabelecimentos
prisionais da cidade do Maputo fez publicar, para
conhecimento' priblico e aplicagSo das estruturas
competentes, os prazos de prisSo preventiva bem
como as estruturas competentes para proceder a
elas.

Durante a 2.u Campanha da Ofensiva Poli t ica e
Organizacional em Sofala, o Presidente da Repri-
blica denunciou as violaq6es flagrantes da legalidade
entSo constatadas - entenda-se tal denfncia como
nd.o restrita I Provincia de Sofala.

Desde logo nAo, estamos perante declarag6es ou
actuag6es iso,ladas ou incidentais. As duas situaE6es
que referimos d6o conta da preocupagS.o permanente
pelo desenvolvimento da legal idads por parte de
quem, nos termos dos ar t igos S+ a) ,  e  55 da Cons-
t i tuigeo, compete ,rfazer respeitar a Consti tuigSo e
a.ssegurar o funcionamento, correcto dos drgSos do
Estado' bem co,mo ,, fazer just iqa a todos os cida-
d 6 o s > .

A vigdncia da Consti tuiE6o material iza-se normal-
mente atravds das leis e estas concretizam-se pelos
regulamentos e actos de aplicagdo.

Donde que normalmente as vio,lagdes e Consti-
tuig6o aparegam sob a forma de vio,lag6es hs leis
que mzrterizr l izam os principios consti tucionais.

IJma, questAo que se coloca: como 6 observada a
Consti tuigS.o no nosso pais, como s6o observadas
as leis?

Is to  6  o  mesmo que perguntar  qual  o  estado dzr
legal idade no nosso pais. Mas antes de responder
zr esta questSo importa saber em que consiste a
legal idade, neste caso' a legal idads social ista.

Este 6 um dos aspectos da superestrutura que em
qualquer sociedade s6 se pode compreender com
recurso, A sua prdpria hist6ria.

O nosso Estado nasce nas Zonas Libertadas.
Nessas zonas a FRELIMO e 6, irnico poder, um
poder unitdrio que se exerce de forma unitd.r ia -

isto d, sem uma separagSo de funq6es (fung6es le-
gislat iva, executiva e judicial).  A cada nivel (esca-
leo) o poder 6 exercido de forma unitdria, e nesse

exercicio se encerram a funqSo legislat iva a execu-
t iva e judicial.

Nessas condig6es a FRELIMO, nos seus diversos

escal6es, traQa orientag6es, dd" ordens e 6 tr ibunal

quando necessdr io .  '

A zona l ibertada n6o e. um vazio de legal idade

ou uma zona de arbitrariedade. Antes pelo contrd.-

rio, ela constitui uma zona altamente organizada

onde se ex€rce um poder de tipo no'vo. Exists por-

tanto legalidade. Sob que forma?
-  Na forma dos Estatu tos da FRELIMO, das

Decis6es do Congresso e das orientaq6es do Co'mitd

Central, materializadas pelo Comit6 Executivo, pelo

Comitd Politico Mititar, pelos comandos das Provin-
cias e dos sectores, atd hs localidades - todo este
conjunto funciona segundo normas que no seu todo
constituem a legalidade, a legalidade revoluciond.ria.

Com rr Proclamagdo da Independ6ncia, fez-se a
separagAo ent re  a  FRELIMO e o Estado.  A FRE-
LIMO dir ige o Estado e este disp6e de um aparelho
de natureza essencialmente executiva bem como dos
Tr ibunais .

Esta transformagdo n6o se faz da noite pzrra o
dia. E um processo que podemos considerar ainda em
curso. Por isto nest;r fase, porque de transig6o, o
Part iclo - FRELIMO continuou a exercer, num ou
noutro caso quando as circustAncias o impunham, as
prerrogativas que eram prdprias da FRELIMO du-
rante :r I-uta Armacla de LibertagSo Nacional, quan-
do era unico 6196o de exercicio do poder sem sepa-
rag5.o de fung6es. N6o s6. Os prdprios drgAos esta-
tais criados t iveram que agir nos moldes da Frente
como seu r inico e legit imo modelo.

Todo este periodo deve ser anal isado ndo do ponto
de vista do udever ser,,  mas do <ter de Ser>r. S5o
as medidas que t6m de ser tomadas par" fazer avan-
gar e consolidar a Revolugdo que criam depois o
uclever S€rr. Exemplos claros s6o de entre outros as
nacionalizag6es e o combate ao marginalismo.

A express6o legal idade revoluciondria apl ica-se
ainda com propriedade a esta fase. Legalidade re-
voluciondria como langamento dos alicerces da lega-
l idade social ista que se vai af irmando. Legalidade
revoluciondria como, momento dinAmico na dialdct ica
da luta entre o velho que resiste e o novo que
irrompe.

As razdes e factores que explicam esta situagdo
siro f: iceis de compreender:

1.o - 1f necessdrio escangalhar o aparelho de
Estado colonial que resiste ap6s a inde-
pend6ncia e que 6. incapaz de servir As
necessidades impostas pela nova situa-
gao.

'>.o - E preciso criar os drgS"os do Estado e o
aparelho que sirvam o poder da alianqa
operdria e camponesa.

j .o - E preciso criar as bases de uma nova le-
gal idade, a legal idade social ista.

Por isso nesta fase de transigSo temos leis, em

primeiro lugar a Consti tuigdo, e todo um processo

incessante de legiferaqSo, com vista a substi tuir

a velha legislagdo colonial pela nova legislagSo que

corresponda ao Poder popular inst i tuido no pais.

Trata-se de substituir a legalidade colonial pel'a le-

galidade socialista, objectivo que 6. reafirmado no

Relat6rio do Comitd Central ao II I  Congresso.



I l rn c{ue fase nos encontramos hojc, seis ano5 zip6s

:r I)rocl:rrnaqAo clzt Independdr-rcizr ' i

^\peszrr dc suirsist ir  cm drc:ts importantes parte

da legislaEiro oriunda do periodo colonial,  a maior

partc das leis em vigor no nosso pais s6o jd nossas,

isto e siro leis de um pais social ista. \{esmo onde

subs is lcnr  : rque l : rs  lc is  de or igem co lon izr l ,  e las  s5o

ou dev'ern scr :rpl icadas para prosseguir os f ins da

socieclzrdc social ista enctuernto nAo forem form:rlnrentc

: rbo l i das .

l)<rdemos em sl lnlzr t l izer que inst i tuimos jzi  no

cssenc iz t l  a  lega l idade soc ia l is ta  no pa is .

O c lLre c : r racter iz r r  r r  lcga l ic iadc soc ia l is ta . )

J.( '  -  Que zrs 1ei5 scjar-n oriundas dos drgdos d<r

poder dzr alizrngzr operd.ria e camponesa

para servir os seus iuteresses de classe.

).\ '  -  Quc cst:rs sejarn :rpl ic:rcl :rs por drgAos re-

prescntat ivos do poder  d2 a l ianga ope-

r: ir i l t  ( '  c:unpolleszr lro i tr tercssc cl:r

l r l i : rnq: r  operdr i : r  c  camponesa.

. ' - "  -  ( )gs  1r : r ja  L l l r l  cont ro le  orgr rn izz tc lo  dess i r

apl icagdo em ordem zr garantir  o respeito

cla lei c dos interesses que sla defende.

femos :r Assembleia Popular.

f 'enros o Conselho de Xtl inistros.

Embor : r  9  c lescnvolv i rncnto c l r r  iega l idade se jzr  t : r -

refa de todas :rs estruturas e dos cidadSos em geral,

clcvemos destacar pelo papel especif ico que thes cabe

os seguintes sectores:

- -  l . ' l in is tdr io  do In ter ior ;

-- Minist ir io <lar Seguranger ;
- Ministt lr io cla Justiqa (Tribunais, Procurado-

ria da l{epirbl icar e sistema prisional) ;

-- \ I inistt l r io da I)efeser.

, , \  exist i 'ncizr dcstes drgi ios e o seu correcto fun-

cionamento siLo Lnn:r condigdo fundamenta{ para a

cx is t0nc i i r  de uma lega l idadc c fect iva no p: r is .

, \  inst i tuigiro da legal idade social ista contudo neo

se faz do dia para u noite. Precisarnente 6 um pro-

cesso qne n6.o se encontra concluido. E preciso qug

:r conscidncia da legal idade se torne parte da cons-
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cidncia social,  que em f i l t ima instAncia ela ganhe

a forqa das trzrdiQ6es populares, quc o prdprio Povo

defende espontineamente.

Ni,L fase presente umzr das r luest6es principais

situ:r-se sobretudo ao nivel clo sistema e controle.

[ iste zrinda ndo estd completanrentc rnaterial izaclo.

Por isso veri f ic:rnr-se ainda violergries :r vdrios niveis,

violaq6es da legal idadc social ista. Se nuns casos

podcrinos considerd-los zrctos isolados, clevidos A insu-

f ic i0nc ia  dzrs  pessoas,  nout ros teremos que cons iderar

: r  : tus6nc ia  r lo  sent i r lo  c lo  que 6 a  lega l i r lz rc le  ou : r  ine-

f ic i6nc izr  c lo  s is tcnra < le  cont ro lc  como causas.  Quer

dizt:r que a legzrl idade social ista no nosso pais zrinda

r-r io se cornplctou nurn sisten r em pcrfeito funcio-

narncnto.  Num s is tcrnzr  que encerre  a  d t ica da nossa

Revolugi io e em cujo funcionamento os cidadSos

r,cjarn zr g:rrzrnt izr <lo respeito 11:r Consti tuiq: l io.

A inst i tuiQ6o da legal idade social ista insere-se no

proccsso da luta de classes, niro se confunde

com o legal ismo, nfro d urnzr questSo acaddmica, e

Llrna questzio central da construqSo do scrcial ismo.

Ela e resultado deste processo e condiciona o pro-

ccsso.

.\ Ofensiva Politicar e Organizacional como md-

todo da ItevoluqSo mogambicana vai impulsionar

estc processo de forma a encontrarmo,s as solug6es

correctas parzr 05 problen-ras que se p6em em cada

fase

I )as gr i lhet : rs ,  do imposto de pa lhota,  do ch iba lo ,

c l r r  p ; i l rnatdr ia  e  do massacre ao soc ia l ismo!  6  todo

um salto qual i tat ivo na Histdria, em que o homem

trernsforma zr sociedade, as leis, e se transforma a

s i  mesmo .

.\qui como em tudo o mais :r nossa 6tica 6 etqui lo

cluc f:rzenros. -{ luta entre o velho g 9 novo n6o 6

uma luta abstrzrcta que se situe apenas ao nivel das

ic ic ias .  E uma lu ta  de compor tamentos,  6  uma lu ta

entre pessoas, i  uina luta dc clzrsses.

l 'ei t l r  esta aproximagio introdutdria ao tema,

dedicaremos os prdximos nltmeros cada vez mais a

umer an6l ise concreta do estzrdo cla legal idade no

pais, :r  luz das orientagOes do Part ido bem como, do

Conselho de L'I inistros, a quem, nos termos do ar-

t ig'o 6o i  / ,  conrpcte adesenvolver e consolidar a lega-

l idade" .

L-

M. J.



TRIBUNAIS POPULARES

ZITU N DO

O CASO DO ASSASSINATO

DO CIDADAO MUDONGODONGO TIMBANE

Piliza Tembe, viriva, camponesa, de 32 anos de idade (provri'
vel), residente no circulo de Zitundo, Distrito de Matutuine, veio
cou'nrunicar que:

,,No dia 21 de Abril de 1979, e tarde, chegaram a sua casa
Alberto Moamba, Senhor Deputado, Ficlasse Ndlovo, Essitela Se-
luane, Leti Moia e Zefanias Gumende, os quais disseram que que-
rianr fazer uma busca para encontrar os chifres e os outros objectos
com que o seu merido Mudongodongo andava a feitigar as pessoas.
E isto por ordens do ((muprofeta,, Bene Manamuli Manzini.

Mais comunicou que tizetam a tal busca e nada encontr aram.
Que daf ela, queixosa, safu b procura do seu marido e o encontrou
amarrado, batido e moribundo na case do Bonissane Manzini, aonde
havia uma missa aos mortos. Que ent6o, o Bene Manamuli Man-
zini. ordenou ao seu marido que se despedisse dela, porque ia
mcrrer. Que depois, ela saiu dali a chorar. E mais ndo comunicou.,

I lste d o principio do caso lamentdvel e tr iste,
no quzrl  o charlat iro Bene Nlanamuli  Manzini,  cida-
d5.o conhecido e respeitado em Zitundo como (mu-
profet:r zione,, (com poderes sobrenaturais de cura),
desencadeou e l iderou o r i tual do assassinato de
Mudongociongo Timbane, pobre campon6s, ufala-
-barato,, que gostava cle se int i tular curandeiro, e
a quem o povo por vezes nd.o tomava muito a sdrio.

O caso fo i  ass im:

Bonissane Mzrnzini era o dono daquela casa.
Ali  falecera, dias antes, a sua f i lha Flora Manzini,

apds ter estado muito doente. Tinham idd a curan-
deiros a s6rio sem resultado. At6 o disparatado
Mudongodongo estivera a <l-ratarr> a Flora, nos
ir l t imos tempos tambdm sem resultado.

Em jeito de pardntese conv6m expl icar bem, que
o homem chamaclo Mudongodongo t inha t ido em
tempos uma esposa, jzi  falecida, parente do Bonis-
sane, em relagSo 5 qual nunca pagara o respectivo
lobolo. Este pormc.nor nunca mais foi esquecido

pelo l lonissanc, guc passou a tometr o Mudongo-
clongo ainda nlenos a sdrio. No mesmo jeito de
pardntese conv6m mais expl icar que o Bene Nlana-
muli ,  famil iar do Bonissane, conhecia bem este
facto. Aldm disso, n6o gostava mesmo nada da
concorrOncia que o l ludongodongo representava
parzr si ,  na zona, nzrquele nesdcio de (curas de
doenc:rs,, .  Porclue em desespcro de causzl ,  zrs pessoras
cloentes depois de passarern pelo (muprofetar e ou-
tros 'curandeiros, sem resultado, at6. iam ter com
o Nludongodongo como i l l t imo recurso.

Depois deste pardntese necessdrio, quero narrar
o resto da histdria.

Numa umissa, ,  bebe-sc.  Bebe-se bastante.
Nesta ,,missa,, bebeu-se. Bebeu-se bastante.
A tarde apareceu o Mudongodongo que vinha da

pc'sca e juntou-se ao povo quc n6o fazia outra coisa
senAo beber. (Que mais haveria de se fazer numa
((misszr ) )  ?  )  "

Chegacla que foi a hora prdpria, o Bonissane
NIanzini,  pai da falecicla Flora e dono da casa quis
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,Jizer uma palavra de agradecimento ao povo, mas
a voz morria-lhe na g'arganta, segundo nos revelou
rn:r is tarde, pela emogdo e pela bebida.

Ai o Bene Manamuli levantou-se no meio do
povo r: tomanclo o lugar do Bonissane comegou a
falar.

O Muclongodongo interrompeu a fala do Bene
Manamuli dizendo estas palavras:

uQuenr ds tu, nesta casa, para falar em nome
dos Manzinis' /  Envergonha-te do teu atrevimento
perante o povo, cala-te e senta-te !>

Este foi o ponto de part ida para os factos que
se seguiram que vieram culminar com a morte do
pobre camponds Mudongodongo.

Dai o Bene Manamuli voltou-se para o ousado
\' Iudongodongo dizendo-lhe que nd.o devia f.alar, e
bem vistas as coisas ndo deveria sequer estar al i
presente uma vez que era sabido de todos, que fora
ele, Mudongodongo, feit iceiro, comedor do povo,
quem matara a Flora i l [anzini (e outros falecidos
da z i rea) .

Quero expl icar ainda mais que, de entre o povo
que mais tarde assist iu ao julgamento, um homem
se levantou para nos dizer que, quando algudm se
atrevia a fazer zangar o temido Bene Manamuli,
elc exercia a sua vinganEa atravds dos seus poderes,
e o primeiro sinal era a transfiguragao que se ope-
rava na sua prdpr iz r  cara. . .  F icava ass im,  com uma
cara cle assustar, impressionante, que ningu6m po-
<l ia esquecer nunca mais.

O sinal t inha surgido na face do Bene Manamuli.
O povo sabizr. E o povo temia.

Logo, o Bene Manamuli ordenou que se trou-
xessern cordas para amarrar aquele feiticeiro, aquele
matador e comedor do povo e mais da Flora Man-
zini.

Esta tarefa foi desempenhada pelo Obadias Man-
zini,  i rrnAo cla defunta, f i lho clo Bonissane.

O Mudongodongo foi amarrado pelo Bene Mana-
nrul i ,  coadjuvaclo pelo Bonissane Manzini e logo al i ,
l 'oi  le r-aclo pzrr:r perto <la campa cla Flora (no
campo os mortos enterram-se perto da palhota) a
f im de ser interrogado.

O Bene Manamuli,  usando de um pau que servirzr
para compor Llmer crvz para a campa da Flora,
comegou a agredir violentamente o Mudongodongo,
exigindo clele urna confissAo pelo facto de ser fei-
t ice i ro .

Simultaneamente o Bene Manamuli enviara h casa
do Mudongoclongo uma <comissSoD parz passar
uma busca e trazer todos os objectos de feitigaria
que fossem encontrados.

Fizeram parte desta comissio Leti Moia, 'Essitela

Seluane, Zefanias Gumende e Alfredo Muhurupa
Moamba, este r i l t imo Deputaclo da Assembleia de
Localidade, e responsdvel da Informagdo no G. D.
cle Local idade.

O Bene l \{anamuli  agrediu barbaramente o Mu-
dongodongo, mas zr confissdo n5.o veio. Mandou por
f im que se cavasse uma cova ao lado da sepultura
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da Flora, dizendo: uvais morrer ao lado daquela
que mataste>. Esta tarefa foi levada a cabo pelo
Obadias Manzini,  Salomdo Tembe, Fidasse Ndlovo
e o prdprio Bene Manamuli.

Quando a comissdo enviada e casa do Mudon-
eodongo reg'ressou, acompanhada de Piliza Tembe,
vinha de mAos vazias. N6o havia em casa do Mu-
dongodongo nem chifres, nem venenos, nem ossos
nem unhas ou dentes de javal i ,  nem conchas, nem
quaisquer outros objectos que pudessem testemunhar
as activiclacles feit iceiras do Mudongodongo.

Nio obstante, ap6s cl izer a um Mudongodongo jd
rnuito inchado, sangrando pela boca e pelo nariz,
que se despedisse da Pi l iza, sua esposa, o Bene
Manamuli ordenou-lhe que entrasse para a cova.

E Af  CON{ DUAS ENXADADAS CERTEIRAS
,- \BRIU-LHE A CABEQA AO MEIO.

() Por, 'o estava presente. Assist iu. Seriam cerca
de 3<l pessoas, mas a cara mA e os pensamentos
do I lene Manamuli estavam em maioria absoluta.

E depois o Bene Manamuli enterrou o morto, e
antes de sair dal i ,  ordenou que ningudm fosse comu-
nicar os factos e AdministragSo sob pena de ser
morto, porque quem ir ia lA pessoalmente, avisar que
forar rnorto urn feit iceiro, era ele, Bene Manamuli.

A viirva, Piliza l'embe, o Bene Manamuli reco-
mendou que, se se fosse queixar dele, seria morta,
bem como toclos os f i lhos. E com isto o Bene Mana-
nrul i  saiu dal i  e nunca mais foi visto.

A histdrizr acabaria aqui, n6o fosse mais uma pa-
lavra a dizer.

Para os colaboradores (voluntdrios e involuntd-
r ios, directos e incl irectos, act ivos e passivos) do
Bene Manamuli,  a acq6o foi ditada pela forga irresis-
t ivel deste r i l t imo, pelos olhos raiados e revirados,
pela sua cara transfigurada e ir iamos apostar pela
sua poderosa voz de comando.

Ern plena audi€ncia de julgamento, alguns meses
:rpds crs factos, lia-se ainda na cara da maioria das
pessoas, um misto de temor e admiragdo.

56 uma vell-ra muito tr6pega e tr6mula, levantou-
-se e cl isse ao Tribunal, que ndo queria dizer nada,
apenas umzr  pa lavra;  e  e la  fa lou ass im :  uEssa h is-
tdria da czrra transfigurada do Bene Manamuli ndo
6 verdadeira. Eu estive no local; eu conhego o Bene
Mzrnamuli  e quero expl icar que a cara dele 6 igual
i  de qualquer outra pessoer; e ndo mete medo n6o
sc'nhor. Dizer que ningudm impediu o Bene de matar
o Mudongodongo porque todos acreditaram um
pouco que ele fosse feiticeiro, estei. bem. Mas nada
de inventar que estdvamos hipnotizados pela cara
transfigurada do Bene Manamuli.  Isso e mentira,
meu povo. E muito obrigado senhores do Tribunalr.

Este d o f ir tr  clo caso tr iste, verdadeiro e frequente
do charlatAo Bene Manamuli qr. desencadeou e l ide-
rou o zrsszrssinato do pobre camponds Mudongo-
dongo Timbane, a part ir  de ddios antigos e com
base no obscurantismo arreigado que ainda subjuga
e mart ir iza o povo.

GITA HONWANA



NOTA 

,
() cu,so clo ossu.ssinato tlo cidatld.o lIuifongoilottgr)

fr i  objecto dum processo eue decorreu, perante a
2." Secgdo Criminal, do Tribunal Popu,lor Protincial
de X[aPuto,

Datlo. a natureso do crinte, os circunstd.ncias em
c1ue foi perpet.rado, a assist|nci"a e participagdo nele
dum tasto grupo de pessoas, o Tribunal resolaeu
deslocar-se atd d. Localidade de Zitundo fara que
o jnlgamento d ccorresse no <<terztro>> d.o i tcgd,o cri-
tninosa.

Acom,panhauo a brigadu do Triburml o responsd-
tel.  do trobulho ideo16gico do Part i t lo do Di.str i to
d e trI  t t t  ut uinc .

O iulgamento durou u,rrl dio inteir(), conl a popu-
l.ugdo t.oda de Zitundo reunida corno protagonista
daquele acontecimertto.

A s norntas processuois f  oram adal ' t tadas d situa-
g:Cto concreta: atrawis dos depoimentos dos part ici-
pu,rttes , os f octo5 f orarn revitidos, emergiram a
personalidade da oitima e dos rdus e o contetcto
cultural. em que se originou o crime: a hist|ria
inteiro saiu dtt laconicidade dos actos do processo
para adqu,irir uma dimensd,o aizta e real, num clima
de al>roxitnagd,o e confiunga entre u populagdo e a
estruturu iu.dicial.

Durattte a.r duo.s horas que leztou a toqtada de
decisd.o Por parte do Tribunal, o responsdzsel do
Partido conseguiu leaantar utna discussd,o muito
aberta e profunda sobre u origem social e cu.Itural
do crinte etn ju,lgamento, Houzte pessoas que se
leaantayam (no principi,o um pouco enaergonhadas
e cada aez ntais confiantes) a dizer eue sim senhor,
eles acreditauam na exist|ncia dos ,rcomedores do
powo>>, dos f eit iceiros, da magia: doutra f orma,
como poderiam ser explicad.as a rnorte, a doenga, a

. tlesgraga?
Com, mu.ita sensibi,lidade e capacidade de corn-

preensd,o o responsavel do Partido cornegou a falar

dos fen6menos da natureza e da capacid,ade dos
hont.err ent expl,icd-los de fornta ranional, superando
o mcdo e & ignordncia. Nd,o foi um discurso cotn
trt,ttit.os <(slogans, gritados ("abaixo o obscurantis-
mtt!"), ndo foi falada urna linguagem estranha. e
olhei,a dquela populagdo, ltouue, porCa utna re&l con-

frontagd.o entre duas maneiras de interpretat o
nntndo e de cotrceber a aida.

l)e certesa que os raises do obscurantismo nfro
forant, arcamcoda,s d.e Zitundo nurn dia de nobiliza-
cdo, rnus alguntu coisa foi feita: a concepgd.o cien-
tifico da real.idnde nd,o apareceu, td,o longe e
incontpreensiael it, populagdo de Zi,tundo, a justiga
striu dos htgares f echados s af astados ern quc
sentpre foi ministrada e mostrou,-se aberta d. Far-
t icipagdo clo poao. O que, num sd dia, ndo i  pouco.

O T.P,P. condenou o <muprofeta>> Bene Mana-
nnili (d reaelio) & 20 anos d.e pri.sd.o mai,or por
h,om.icidio aoluntd,rio ; Ilonissane Mansini e o filho
Obadia.s o' z anos de prisdo maior; Salomdo Tembe
e Fidasse Ndlozto a r ano de prisd.o por cu.mplici-
dade no assassfnato do Motlongodongo,

E'm. relagdo a,os cimplices foi aplicada a disposi-
giro do n,o z tlo artigo 94 do Cidigo Penal (ate-
rtuactio extraordindria da pena) pelo especial walor
da. circunstdncia atenuante: corn efeito foi julgado
q.ue o seu comportantento t inha sido condicionado
pelo obscura.nt ismo eue ainda consti t t t i  um fen6meno
social cle 'oast.a tlimensd,o entre as populagdes em
,\[agom.bique.

Por imposigd.o legal, o Delegado do Procurador
t la I lepublica recoyreu. da sentenga perants o T.S.R.,.
nesto instdncia o l>rece.dente ju,Igamento foi anulado
com base em qlte a sentenca nd,o anali,sa concreta-
rnente os factos imputados oos RCus, e ntais porque
nito forant transcritas lla acta do julgamento as
declttragdes dos glue estiueram presentes, tendo de
alguma forma, contri,buido para a reconstrugd.o dos

factos.
, .o . ,



PROBTEMAS E- PERSPECTIVAS
DA FACULDADE DE DIREITO

ENTREIJISTA COM

EDUARDO MULEMBvvE
Director da Faculdade de Direito

J. P. - Senhor l)irector, pode tragar brevemenl.e
:r hist6ria da Faculdade?

E. M. - Ao falarmos da histdria da nossa Fa-
culdade, temos que referir-nos a dois diplomas
legislativos, o Decreto 2ggl7+ e o Decreto 7175 que
contOrn uma regulamentaqdo detalhada do curricu-
lum da Faculdade, a inst i tuigdo de dois graus aca-
cldmicos (bacharelato e licenciatura) e tambdrn o
prtiprio funcionamento da Faculdade. Com base
nestes Diplomas nasce a Faculdade de Direito.

Logo surgiram problemas. Antes de tudo o ders
instalaq6es. Quanclo a Faculdade abre, os 458 estu-
dantes inscritos foram instalados no ediflcio da
Faculdade de Economia. onde actualmente estd ins-
talado o Arquivo Hist6rico; dadas as suas pequenas
cl inrens6es havia uma corrida para se chegar a ter
urn lugar ners erulas. Este problema foi solucionado
em 1976 com a aquisigS.o das actuais instalag6es
que pertenciam ao Inst i tuto Verney.

Outro problerna que merece rnengS.o d o relativo
ao corpo docente. Na altura da sua criag6o, a Fa-
culclzrr ie n6o tem nem um sd docente prdprio; tem
rlue viver cle ucsmolas)), com professores em regime
tlc acunrulaciro. Esta situaqSo comega a melhorar
urlr pouco com a afectaqAo dum docente (o prof.
( ler:r ldes de Carvalho) em tempo inteiro e em re-
gime cle exclusividade, em Agosto ds t976. Em f ins
cle ZT - inicio de 78, a Faculdade conta jd com um
corpo docente proprio e estiivel, embora de S ele-
rnentos zrpcrlas. I l rn Nlargo de 78 pela primeira vez
siro <lestac:tclos alsuns estudantes da Faculdade para
o rnonitorado : isto pode ser considerado o embri6cr
r lo futurr) corpo docente mogambicano.

LIm tc:rcciro problema estd ligado ao prdprio fun-
cionament<l cla Faculdade.

No inicio ns aulas eram dadas A. noite, iniciando
por volta das r7,io e a carg'a horziria diziria variava
,le : l  i r  4 horas. Esta situagSo manteve-se ate 78,
quando zr leccionar:do das aulas concentra-se na parte
cl i .r  r-nanhri,  clas T As r2 ou 2rs r: j ;  estat mudanqa
trouxe um outro elernento posit ivo que 6 o acr6scimo
<la carga hordria :  de 314 horas semanais por cada
discipl ina, passa-se a 5 horas. Estas 5 horas foram
subdivicl icl :rs em q horas de aulas tedricas e 2 de
rrulas pri i t ic i ts.

8

O Dr. Muldmbwi durante a nossa entrcvista

Outros problemas principalmente de ordern peda-
g6gica foram tendo soluqdo ao longo dos anos,
tamb6rn atrar '6s de clois seminzir ios real izados em

77 e crn 78.

J. P. - Quantos sAcl os estu<lantes cla Faculdade,
c  quem s i ro?

E.  M.  -  Como sc pode ver  da ca ixa,  a  maior ia
<los nossos alunos s5.o trabalhadores. Segundo
quanto clef inido no Decreto r l78 o curso para alunos
trabalhadores d feito de acordo com um plano de
estut los que tenha em conta a sua situagdo real:
isso nzr pr: i t ica signif ica uma maior durag5o do
curso.  Ass i rn ,  enquanto um a luno a tempo in te i ro

ESTUDANTES DA FACULDADE

l . o  A n o

2 . o  A n o

3.o Ano
4.o Ano

53 estudantes
6 4 "
3 l  "
3 9 "

Esttrdantes
Estudantes

Estudantes
Estudantes

em tempo lntelro . .  .

t raba lhadores . .  . .

l 2
t75
t78

9
moEambicanos

estrangelros
(5 portugueses, 2 zimbabwanos,
I tanzaniano, I caboverdiano )

t_



de capacidade normal faz o 'curso 
em 4 anos, o

trabalhador aluno fard este mesmo curso em 6 anos.;
esta d uma das razles pelas quais o ntmero de
l icenciaclos atd agora d l i rnitado a r9 elementos.

J. P. - O Senhor Director disse que em ryZS havia

4S8 estudantes. Para onde foram estes elementos?

, E; M; -, fr ,  preciso ver quem eram estes 458 ele-
rnentos. A facit idade,do exame t le admissSo'i-Facul-
dade permit iu o af luxo de.ini l iv iduos que n6o t inham
uma preparaqao e um ubackground, adequados. Fo-
ram desist indo muitas pessoas: alg'uns de idade jr i
bastante avarriada (4o-5o,anos) que poderiarnos de-
finircomo arnad'ores; outros de passagern' no Pais
(como cooperzrntes) ' ; ,outros enfim eram portugueses
que se. foram embora; Por isso o ntmero,foi=Se :pto.
gressivamerr-te reduzindo; em x976, :altura em que
funcionava jA o 2;o ano, n6s tinhatnos apenas 2ao
estudantes. Temos tambdm eue cootar com as r€-
provag6es eue:.coltr ibuiram para recluzir ainda mais
o ntmero de estudantes.

J: P. - Quais sAo as discipl inas leccionadas e
quais us preocupaqOes na feitura dos curr icula?

E. M. - Os ctrrr icula sofreram algumas modif i-
caEeies desde i5 at6 hoje; o problema da sua
claboragAo foi objecto dos clois Semindrios Pedagd-
gicos. Segundo as conclus6es do Semindrio de rg78,
estdo concentradas no r.o ano as discipl inas de for-
maq.lo b:isiczr politica e econ6mica, enquanto que no
2.o ano est5.o agrupaclas as cadeiras de formagdo
juridica geral e no 3.o ano predominam discipl inas
de conterido especializado tdcnico-juridico.

Neste contexto teve uma grande importAncia a
realizacdo da i." l{eunid"o Geral da Universidade,
em Dezembro de 78 que tragou importantes crien-
taq6es na elaborag5o dos programas e na definigAo
prdvia dos conteridos. A grande preocupagS.o foi
a de reforqar a preparaqdo ideoldgica dos estu-
dantes; isso porque, dadas as caracterist icas espe-
cif icas deste curso, 6 necessdrio que o nosso estudante
seja um individuo que se identi f ique com o processo
revolucionzir io em curso no nosso Pais. Por isso
houve a preocupagAo de reforgar as disciplinas de
natureza ideoldgica; naturalmente isso n6o significa
desprezo ou pouca atenqS.o dada As discipl inas de
nature2a tdcnica, como demonstra o grande ntmero
de cadeiras tdcnico-juridicas a part ir  do z.o . ano.
Pensamos que formagd.o pol i t ica e prof issional de-
vem conci l iar-se e ndo excluir-se

Entrando rnais especif icamente no conteirdo dos
programas d'e ensino, podemos j6 adiantar que o

4.o ano serd" radicalmente modif icado; cgm efeito
estzi para ser aprovado um curriculum que prev€
as cadei ras de:

-- Histdria das concepg6es te6ricas do Estarlo
e  do  D i re i t o ;

- Direito civi l  e da Famil ia comparado nos
paises soc ia l is tas;

- Direito internacional privado;
Direito-das relagdes internacionais de comdq-
c io  ;'  -  Cr imino log ia ;  

.Sociologia do Direito.

., .'

CURRICULUM DA FACULDADE

l . o  A N o

- teoria urarxista-leninista do Estado e do Direito:
- material ismo dial€t ico e histdrico
- economia politica;
-  d i re i to  do Estado nos pa ises soc ia l is tas;
- direito do Estado;

. :  i .  . . .  .  , . . : . .  ;  . . .

: coopprativismo e ilireito cooperatir,oi
- f inangas I
- histdria' da Revolucdo

2:q  ANO 
"' . . '

-:- direito'civil I '

-.- ;l;;il;"1;;.iii"r; i '
--- diieito administratiVo ;

rnocambicana.

----' aiieito internacionil' ptblico ;
- direito econdmico capitali i ta;
- direito fiscal e aduaneiro.

3,o ANO

-- direito
- direito
---- direito
-- direito
- direito
- direito
- direito
* direito
- direito

processual civi l ;
c r imina l  z  e 'c r imino log ia  ;
processual penal;
econdmico'social ista; :  '

das relag6es internacionais dc comdrcio
da fami l ia ;
do trabalho;
internacional privado.

4." ANO
- problemas tedricos: do Estado e do t l i reito;
-  c r imina l is t ica;
-  execugdo de penas;
- medicina legal i
-  cr iminologi.a;
- direito agr|rio e daS cooperativas agricolas.

Al6nr destas discipl inas, teremos dois Seminztr ios
cspeciais, um sobre o Estado e o Direito, o outro
sobre o Direito agrd.rio e das cooperativas agrlcolas.

Estd prevista tambdm a elaboragS.o de um traba-
lho escri to de f im do curso que podemes considerar
o prirneiro passo para a Tese f inal:  esse trabalho
comegard. a ser exigido a partir do prdximo semes-
tre.

J. P. '-- Quais sdo as caracteristicas do, novo ju-
rista que se pretende formar na Faculdade de
Direito ? : :

E. M. - ^\ elaboragdo de qualquer curr iculum
deve' t". 

"- 
conta o perfil profiisional que nds pre-

tendemos de uma pessoa formada na nossa Facul-
dade: umirgrande dtminio no campo tdcnico-juridico
(quer  na Area econ6mica,  quer  na est r i tamente
juridica) e a assungdo dos principios ideoldgicos

l lue goverham a nossa real idade.: Estas sd.o as
aptiddes.que lhe permit i .rSo a sua inserqdo na Area
econdmica, 

'ha 
esfera da justiqa e tambCm na esfera

estdial,"tendo,-sempre ern;gonta a natureza do poder
n a  R . P . '  M .  

:  ; '

: - . , . '  , :  i  .  ' ,  . . : '  
.  

,  .F . I?AIVC,ESCA ,DAGNINO )
. : ' ' . - , , . . i . ' . . i . , ' . . . ! . ' l . : i . | i ' i ' . .

No prdximo nilmero publicaremos a <'onclu.sdo desta entrevi.sta.
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lilplErEltilcl0 lto stsrElill fuDtctfnl0

r\ conquista da Independ6ncia Nacional em 25
de Junho de 1975, determinou no Ambito da just iga

o aparecimento de um sistema judici{rio que reflec-
tisse a perspectir,a do Partido e do Estado sobre o
cardcter do poder e as instituig6es que o exercem.
.\ Lei tzl78 mais conhecida por lei da Organizagl,o

Judicidria, desenvolvendo o princlpio consagrado no
artigo 69.o da ConstituigSo de que (na Reptiblica
Popular de Mogambique a fungdo'iudicial C exercida
:rtrav6s do Tribunal Popular Supremo e demais Tri-
bunais determinados na lei,  subordinando-se L
-'\ssembleia Popular,,, definiu os diversos tipos de
Tribunais, a sua hierarquia e o modo de articulaEfio
com os outros drgdos do Estado nomeadamente as
'\ssembleias do Povo.

A partir de rneados de 1978 surgiram os primeiros
I'ribunais Populares quando foram enviadas a todo
o Pais brigadas do Minist6rio da Justiga para divul-
gagdo e discussAo do Ante-projecto da lei rzl78.
Desde ent6o foram sendo criados cada vez mais
'fribunais 

conforme as prioridades que se dcfiniram.
A primeira prioridade foi atribulda ao apareci-

mento dos Tribunais Populzrres Provinciais que re-
ceberam a miss6.o de condicionarem a criagSo dos
Tribunais nos escalOes Distrital e de Localidade, Al-
deia comunal ou Bairro. Durante o ano de 1929,
todas as Provincias passaram a possuir um Tribu-
nal Popular Provincial que em alguns casos e em
fungSo do volume de trabalho, funcionaram por sec-
g6es especializadas, alid.s como a prdpria lei o prevO.

Junto destes Tribunais Populares Provinciais e
como instrumento cle dinamizagAo do processo de
implementagS.o do sistema judicizirio nos escaldes
irnediatamente inferiores, funcionaram brigadas que

se deslocavam hs Localidades e Aldeias Comunais
com o f im de divulgarem a lei e em conjunto com
as autoridades locais orientar o processo eleitoral,
do qual sair iam os julzes que consti tuir iam o Tri-
bunal .

Por6nr, a partir de determinado instante o Tri-

bunal Popular Provincial deixou de estar caPaz

<le exercer um efectivo apoio e controlo aos Tribu-
nais das Localidades e Aldeias Comunais devido ao

seu ntnrero sempre crescente. Jd porque os meios

clc transporte eram escassos quer porque os meios

humanos tambdm se tornavam insuficientes. Faltava

um elo na cadeia estabelecida para o sistema judi-

cidrio previsto na Lei n178.

Assim, foi necess{rio dedicar uma ateng6o. especial

iros Tribunais do escalfio Distrital os quais servem

rle ligagSo entre a Provincia e a Localidade.

Mas se, p^ra a criaqSo dos Tribunais de base eram

o bastante as Brigadas que se deslocavam As loca-

lidades para orientar o processo de eleigdo dos julzes

c explicar-lhes o modo de funcionamento do Tri-

bunal, jri o mesmo ndo acontece em relagSo I cria-
q6o do Tribunal Popular Distrital.

l0

Para que existam Tribunais de Distrito i neces-
sdrio um quadro dirigente e de apoio com conhe-
cimentos juridicos, constituldo por um Juiz nomeado
e um Delegaclo do Procurador da Reptiblica, para
alCm de uma secretdria.

E pois necessdrio formar estes quadros, formagSo
a ser levada a cabo pelo Ministdrio da Justiga,
conformc jrt foi referido em nfmero anterior deste
Boletim. Mas as condigdes actuais de recrutamento
dos candidatos a formar e o nrimero de elementos
que se conseguem para cada curso fica bastante
aqudm das necessidades reais do Pais. O cresci-
mento da rede de Tribunais Distritais, 6rg5os de
irnportAncia primordial na OrgAnica Judici{rier, fica
assim condicionada pelo factor homem.

N6o faltam tambCm dificuldades de ordem mate-
rial, nomeadamente os transportes, para fazer-se a
ligaqao Distrito-Localidades, os quais carecem na
fase inicial de um apoio e assist6ncia constantes.

N6o obstante todas estas dificuldades j{ se rea-
lizou bastante trabalho no Ambito de criaES.o de Tri-
bunais Populares podendo dizer-se que existem os
seguintes:

TRIBUNAIS POPULARES

(t)

O

<

(t)
o

O

J

o

O

L<

a

L{

o

I I

2

;Inhambane

Zamb6,zia

Cabo Delgado

L-

CLAUDIO NHANDAMO



TBTBUITAIS POPULABES
existentes na Rept'rbliea Popular de ilfoqambigue

TRIBUNAIS POPULARES PROVINGIAIS

NIASSA, NAMPULA e SOFALA -  cr iados respect ivamente
pelo Diploma Minister ia l  n."  220178 de 30 de Dezembro,  publ i -
cado  no  B .  H .  156  1 . "  s6 r ie  de  30  de  Dezembro .

CABO DELGADO, MANICA e GAZA -  cr iados pelo Diploma
Ministerra l  n."  37/79 de 7 de Marqo,  publ icado no B.  R.  n. '  29
1 . '  s6 r ie  de  29  de  Marco  de  1979 .

TETE,  INHAMBANE e  MAPUTO -  c r i ados  pe lo  D ip loma Min is -
te r ia l  69 /79  de  31  de  Ju lho ,  pub l i cado  no  B .  R .  n . '  BB  1 .u  s6 r ie
de  31  de  Ju lho  de  1979 .

ZAMBEZIA  -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  n . "  103 /79  de
19  de  Dezernbro ,  pub l i cado  no  B .  R .  n . '  111  de  19  de  Dezembro .

TRIBUNAIS POPULARES DISTRITAIS

Provincia de Maputo:

Man l r i qa  -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .
n. '  88 em 30/7179.

Provincia de Gaza:

Chokwd -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  B .
n."  88 em 30/7/79,

Man jacaze  -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no
B. R. n."  20 de 30/4/80.

Provincia de Inhambane:

Homo ine  -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .
n. '  BB de 3017/79.

Provincia de Manica:

Man ica  -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .
n.n 88 de 30/7/79.

Provincia de Sofala:

Dondo  -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .
n.o BB de 3017/79.

Provincia de Zamb6zia:

Chinde e Mocuba -  cr iados respect ivamente pelo Diploma
Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  F i .  n . '  88  de  3017179 .

Provincia de Nampula:

Naca la  -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .
n."  88 de 30/7/79.

Moqambique -  cr iado pelo Diploma Minister ia l  publ icado no
B. R. n. '  88 de 30/7/79.

Angoche -  cr iado pelo Diploma Minister ia l  publ icado no B.  R.
n.o 88 de 30/7/79.

Erd t i -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  B .

n."  43 de 30/9/80.
Mogovolas -  cr iado pelo Diploma Minister ia l  publ icado no

n."  43 de 30/9/80.  t

Monapo *  cr iado pelo Diploma Minister ia l  publ icado no B.  R.
n. '  43 de 30/9/80.

Meconta -  cr iado pelo Diploma Minister ia l  publ icado no B.  R.
n. '  43 de 30/9/80.

B ibau6  *  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .
n.o 43 de 30/9/80.

Moma -  cr iado pelo Diploma Minister ia l  publ icado no B.  R.
n."  43 de 30/9/80.

Provincia do Niassa:

Cuamba -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .
r t . ' 83  de  30 /7 /79 .

Provincia de Tete:

Moa t i ze  -  c r i ado  pe lo  D ip loma Min is te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .
n."  88 de 3017 /79.

Provlncia de Gabo Delgado:

Montepuez e Mocimboa da Praia -  cr iados pelo Diploma Mi-
r r i s te r ia l  pub l i cado  no  B .  R .  n .o  88  de  30 /T /79 .

TRIBUNAIS POPULARES DE LOCALIDADES,
ALDEIAS GOMUNAIS E BAIRROS

PROVINCIA  DE MAPUTO

Distrito de Moamba:

T.  P.  da Local idade de Sabi6,  cr iado no dia 11r/12/79.
T .  P .  da  Loca l i dade  de  Ressano  Garc ia ,  c r i ado  no  d ia  11 /12 lTg .

Distr i to de Matutuine:

T .  P .  da  Loca l i dade  de  Z i tundo ,  c r i ado  no  d ia  11 /12 /79 .
T.  P.  da Local idade de Catua,ne,  cr iado no dia 11/12/79.

Distrito de Magude:

T .  P .  da  Loca l i dade  de  Mapu languene ,  c r i ado  no  d ia  11 /12 /79 .

Distrito de Marracuene:

T.  P.  da Local idade de Mat ibo,  cr iad,o no dia 11/12/79.

Distrito de Manhiga:
T.  P.  da Local idade de Xinavane, cr iado no da 11/12/79.

CIDADE DE MAPUTO

l ' i i bL rna is  Popu la res  dos  Ba i r ros :  L .  Cabra l ,  Hu lene ,  Maxa-
quene, Polana-Caniqo,  Mafala la,  Bagamoio,  Inhag6la,  Chamanculo
e  Ma lhaz ine ,  fo ram c r iados  no  d ia  24  de  Ma io  de  1981 . .

PROVTNCIA DE GAZA

Distrito de Massingir:

T .  P .  da  A lde ia  Comuna l  F .  P .  L .  M . ,  c r i ado  em 29 /10 /79 .

Distrito de Limpopo:

T.  P.  de Local idade Chi lembene, cr iado no dia 2/9/79.
T .  P .  da  A lde ia  Comuna l  1 .o  de  Ma io ,  c r i ado  no  d ia  30 /10179 .
T.  P.  da Aldeia Comunal  25 de Setembro.  cr iado no dia

22/6/80.

Distrito de Bilene:

T.  P.  da Aldeia Comunal  Luis Car los Prestes,  cr iado no dia
20/6/80.

T.  P.  da Aldeia Comunal  Mao-Tse Tung, cr iado no dia 30/5/BO.
T. P.  da Aldeia Comunal  de Magule,  cr iado no dia 7/5/81.
T.  P.  da Aldeia Comunal  A Luta Cont inua.  cr iado no dia

s /5 /81 .

Distrito de Ghibuto:

T.  P.  da Local idade de Al to Changane, cr iado no dia 20/9/75.
T.  P.  da Aldeia Comunal  de Locamissava,  serv indo tamb6m

as aldeias comunais Samora Machel  e Uamuze, cr iado no
d i a  1 1 1 1 1 7 9 .
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T. P.  da Aldeia Comunal  Eduardo Mondlane,  serv indo tamb6m
as aldeias comunais 7 de Setembro e Guemulene. cr iado
n o  d i a  1 / 1 1 / 7 9 .

T.  P.  da Aldeia Comunal  Acordos de Lusaka,  serv indo tam-
b6m as aldeias comunais de Chibabele e Si fo,  cr iado no
dia 20/3/8C.

T.  P.  da Aldeia Comunal  Gungunhana, cr iado no dia 1417180.

Distrito de Gaza;

T .  P .  da  Loca l i dade  de  Chongoene ,  c r i ado  no  d ia  218178 .
T.  P.  da Local ldade de Zonguene, cr iado no dia 24110/79.
T .  P .  da  A lde ia  Comuna l  Ju l i us  Nyere re ,  c r i ado  no  d ia  4 /10 /79 .
T.  P.  da Aldeia Comunal  3 de Fevereiro,  cr iado no dia 3/2/80.
T .  P .  da  A lde ia  Comuna l  O .U .A . ,  c r i ado  no  d ia  21 /3 /81 .
T .  P .  do  Ba i r ro  Pa t r i ce  Lumumba na  c idade  de  Xa iXa i ,  c r i ado

n o  d i a  2 1 / 1 1 8 0 .
T.  P.  do Bairro Mar ien Ngoabi .  na c idade de Xai  Xai ,  cr iado

no  d ia  27  /1 /80 .

Distrito de Manjacaze:

T.  P.  da Local idade de Chidenguele,  cr iado no dia 28/6179.
T.  P.  da Local idade de Macudcua. cr iado no dia 2/10/79

Distrito de Guij6:

l ' .  P .  da  Loca l i dade  de  Maba lane ,  c r i ado  no  d ia  3011 /81 .

PROVINCIA  DE INHAMBANE

Distrito de Zavala:

T .  P .  da  l -oca l i dade  de  Macu luva ,  c r i ado  no  d ia  2 /11178 .
T.  P.  da Local idade de Zandamela,  cr iado no dla 24/11/78.
T.  P.  da Local idade de Muane, cr iado no dia 3/4/79.
T .  P .  da  Loca l i dade  de  Ch ipo le ,  c r i ado  no  d ia  30 /10180 .

Distrito de Homoine:

T .  P .  da  Loca l i dade  de  A .C .  Ch ing ingu i r ,  c r i ado  no  d ia  10 /5 /79 .
T.  P.  da Local idade de Nhaulane,  cr iado no dia 13/5/79.
T .  P .  da  Loca l i dade  de  Pembe,  c r iado  no  d ia  1515179 .
T.  P.  da Local idade de A.  C.  25 de Setembro,  cr iado no dia

18 /s /79 .
T.  P.  da Local idade de Mubecua, cr iado no dia 21/5/79.

Distrito de Morrumbene:

T.  P.  da Local idade de Mucodoene, cr iado no dia 816/79.
T.  P.  da Local idade de Cambine,  cr iado no dia 15/6/79.
T.  P.  da Local idade de Si t i la ,  cr iado no dia 2016/79.
T.  P.  da Local idade de Got i te,  cr iado no dia 23/6/79.
T.  P.  da Local idade de A.  C.  3 de Fevereiro.  cr iado no dia

18 /7  /7e .

Distrito de Maxixe:

T.  P.  do Bairro de Nhamaxaxa. cr iado no dia 20/8/79.

Distrito de Inhambane:

T.  P.  da Local idade A. C.  Agost inho Neto,  cr iado em 16/10/79.
T .  P .  da  Loca l i dade  de  Mab i l ,  c r i ado  no  d ia  20110 /79 .
T.  P.  da Local idade de Ravene, cr iado no dia 2S/B/80.

Distrito de Inharrimer

T.  P.  da Local idade de Chacane, cr iado no dia 5/1/80.
T .  P .  da  Loca l i dade  de  Nhapad iane ,  c r i ado  no  d ia  11 /1 /80 .

Distrito de Panda:
' f .  

P.  da Local idade de Chivalo,  cr iado no dia 6/2/80.
T.  P.  da Local idade de Mauele,  cr iado no dia 10/218A.
T.  P.  da Local idade de Macavelane,  cr iado no dia 14/2/80.
T.  P.  da Local idade de Jojo,  cr iado no dia 18/2180.
T.  P.  da Local idade de Bi lanhane, cr iado no dia 2112180.

Distrito de Massinga:

T.  P.  da Local idade de Funhalouro,  cr iado no dia 12/3/80.
1.  P.  da Local idade de A.  C.  Kenneth Kaunda. cr iado no dia

22 /12 /80 .

Distrito de Vilanculos:

T.  P.  da Local idade de A.  C.  Josina Machel ,  cr iado no dia
3 /12 /80 .

T.  P.  da Local idade de A.  C.  25 de Junho, cr iado em 5/12/80.

PBOV1NCIA  DE MANICA

Gidade de Chimoio:

T.  P.  do Bairro 25 de Junho, cr iado no dia 22/4/80.
T.  P.  do Bairro 7 de Abr l l ,  cr iado no dia 22/4/80.

Distrito de Chimoio:

T.  P.  da Local idade da Aldeia Comunal
22/4/80.

T.  P.  da Local idade de Vanduzi ,  cr iado
T. P.  da Local idade de Macate.  cr iado
T. P.  da Local idade de Gondola.  cr iado

25 de Setembro de

no dia 22/4/80.
no dia 22/4180.
no  d ia  22 /4180 .

Distrito de Manica:

T.  P.  da Local idade da Aldeia Comunal  de Her6is Mogambi-
canos de 2214/e0.

T.  P.  da Local idade de Muzongo, cr iado no dia 22/4/80.
T.  P.  da Local idade de Machipanda, cr iado no dia 22/4/80.
T.  P.  da Local idade de Bevu6, cr iado no dia 2214/80.

Distrito de Baru6:

T.  P.  da Local idade de Nhampassa, cr iado no dia 2214180.
T.  P.  da Local idade de Nhamingua, cr iado no dia 30/6/80.
T.  P.  da Local idade de Serra Choa, cr iado no dia 30/6/80.
T.  P.  da Local idade da Aldeia Comunal  Jul ius Nyerere,  de

30/6/50.
T.  P.  da Local idade de Macossa,  cr iado no dia 22/4/W.

Distrito de Guro:

T.  P.  da Local idade de Mungar i ,  cr iado no dia 22/4/80.
T.  P.  da Local idade de Namassonge, cr iado no dia 22/4/80.
T.  P.  da Local idade de Mandie,  cr iado no dia 22/4180.

Distrito de Tambara:

T.  P.  da Local idade da Aldeia Comunal  de Nhacolo,  cr iado em
22/4/80.

I .  P.  da Local idade da Aldeia Comunal  de Sabeta,  cr iado em
22/4/80.

T.  P.  da Local idade de Br izua,  cr iado no dia 22/4/80.

PROVINCIA DE SOFALA

Distrito de Dondo:

T.  P.  da Local idade de Nhamatanda, cr iado no dia 23/7178.
T.  P.  da Local idade de Tica,  cr iado no dia 20/7178.
T.  P.  da Local idade de Mafambisse,  cr iado no dia 20/12/79
T .  P .  da  Loca l i dade  de  Ch inamacono lo ,  c r i ado  no  d ia  10111178 .

Distrito de B(zi;

T .  P .  da  Loca l i dade  de  So fa la ,  c r i ado  no  d ia  17 /10 /79 .
T.  T.  da Local idade de Estaquinha,  cr iado no dia 19/10/79,
T.  P.  da Local idade de Ampara,  cr iado no dia 15/10/79.
T .  P .  da  Loca l i dade  de  Bdndua ,  c r i ado  no  d ia  12 /10 /78 .
T.  P.  da Local idade de Goonda, cr iado no dia 5/5180.
T.  P.  da Local idade de Grudja,  cr iado no dia 7/5/80.
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Distrito de Ghibabava: Distrito de Quelimane:

T.  P.  da Local idade de Div inhe,  cr iado no dia 19/10/79.  T.  p.  da Local idade de lnhassunge, cr iado no dia G/2/gO.
T.  P.  da Local idade de Machanga, cr iado no dia 3/3/80,  T.  p.  da Local idade de Maquival ,  cr iado no dia 6/ptBO.
T.  P.  da Local idade de Mucheve, cr iado no dia '1814/80,

T.  P.  da Local idade de Chi turametanda, cr iado no dia 1S/4|W. Distr i to de pebane:

Distr i to da Beira:  T.  P.  da Local idade de Bajone,  cr iado no dia 6/2/80.
T.  P.  da Local idade de Mualama, cr iado no dia 6/2/80.

T.  P.  do 8."  Bairro,  cr iado no dia 8/6/80.  T.  P.  da Local idade de Mabur i ,  cr iado no dia G/2/BO.
T. P.  do 9."  Bairro,  cr iado no dia 7/9/79.
T. P. do 12.' Bairro, criado no dia 816180. Distrito de Magania da Gosta:
T .  P .  do  14 . '  Ba i r ro ,  c r i ado  no  d ia  6 /1180 .
T.  P.  do 15. '  Bair ro,  cr iado no dia 8/6/80.  T.  p.  da Local idade de Mocubela,  cr iado no dia 6/2/g0.
T.  P.  do 16.o Bairro,  cr iado no dia 6/1/80.  T.  p.  da Local idade de Baixo Licungo, cr iado no dia G/2/gO.
T.  P.  do ' t9.o Bairro,  cr iado no dia 7/9/80.

Distrito de Milange:
Distrito de Gheringoma:

r. p. da Ardeia comunar Josina Macher, criado no dia ls/12/Bo. I. l. ll L:::ii:::: :: il:iH::;i,'jl:""l"oi:ril?{8i

pRovtNclA DE TETE 
Distrito de Mocuba:

T.  P.  da Local idade de Mugela,  cr iado no dia 6/2/80.
Dilstrito de Moatize: T. p. da Localidade de Muabanama, criado no dia 6/2/g0.

T.  p.  da Local idade de Cambulats i tse,  cr iado no dia 28/4/80.  T '  P '  da Local idade de Munhamade'  cr iado no dia 6/2/80'

T.  P.  da Local idade de Z6bue, Julho de 1980. 
Distr i to do Guru6:

Distrito de Ang6nia:
T.  P.  da Local idade de Domue, cr iado no dia 28/4/w. T '  P '  da Local idade de socone'  cr iado no dia 6/2/80'

T.  P.  da Local idade de Matengo, Abr i l  de 1980. T '  P '  da Local idade de c ioma'  cr iado no dia 6/2/80'

Distrito de Gabora-Bassa: 
Distrito de lle:

T.  p.  da Local idade de Chipera,  cr iado no dia 2B/4/gO. 
' l - .  

P.  da Local idade de Ululevala,  cr iado no dia 6/2/80.

T.  P.  da Local idade de Est ima. Julho de 1980.
Distrito de Alto Mol6cue:

Distrito de Zumbo:
T.  P.  da Local idade de Mauele,  cr iado no dia 6/2/80.

T.  P.  da Local idade de Muze, cr iado no dia 28/4/80.

Distrito de Mardvia, 
Distrito de Alto Ligonha:

T.  p.  da Local idade de Uncanha, cr iado no dia 2g/4/80.  T.  P.  da Local idade de Al to L igonha, cr iado no dia 6/2/N.

T.  P.  da Local idade de Malwera,  cr iado no dia 28/4/80.
Distrito de Lugela:

Distr i to de Ghangarar 
T.  p.  da Local idade de Mabr i ,  cr iado no dia 6/2/g0.

T.  P.  da Local idade de Chioco,  cr iado no dia 28/4/80.  T.  P.  da Local idade de Macuane, cr iado no dia 6/2/80.
T .  P .  da  Loca l i dade  de  Mara ra ,  Ju lho  de  1980 .

Distrito de Mopeia:
Distr i to de Macangat 

T.  p.  da Local idade de campo, cr iado no dia 6/2/g0.
T.  P.  da Local idade de Casula.  Maio de 1980.

Distrito de Ghinde:
Distrito de Ghifta:

T.  P.  da Local idade de Micafne,  cr iado no dia 6/2/80.
T.  P.  da Local idade de Tsangano, Abr i l  de 1980. T.  P.  da Local idade de Luabo, cr iado no dia 6/2/80.
T.  P.  da Local idade de Mange, Agosto de 1980.

Distrito de Morrumbala:
Distrito de Tete:

T.  P.  da Local idade de Derre,  cr iado no dia 6/2/80.
T.  P.  do Bairro de Mpadu6, Fevereiro de 1980. T.  P.  da Local idade de Chire,  cr iado no dia 6/2/80.
T.  P.  do Bairro Matundo, Fevereiro de 1980.
T.  P.  do Bairro Nhamabira.  Fevereiro de 1980.

PROVfNCIA DE NAMPULA
Distrito de Mutarara:

T.  p.  da Local idade de Inhangoma, setembro de 1980. Distr i to de Nacala:

T '  P '  da Local idade de Dda'  setembro de 1980'  T.  p.  da Locar idade de Mat ibane, cr iado no dia 2/1/g0.

Distr i to de M6go6: 
T.  P.  da Aldeia comunal  de Namiope, cr iado no dia 2/1/80.

T. P. da Localidade de Mucumbura, criado no dia 28/4/80.' Distrito de Mogambique:

T.  P.  da Local idade de Lumbo, cr iado no dia 2/1/80.

PROV1NCIA DE ZAMBEZIA
Distrito de Angoche:

Distr i to de Namacurra:  
T.  p.  da Local idade de Namaponda, cr iado no dia 2/1/go.

T.  P.  da Local idade de Macusse,  cr iado no dia 6/2180. T.  P.  da Local idade de A[be,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Local idade de Nicuadala,  cr iado no dia 6/2180. T.  P.  da Aldeia Comunal  de Mepatata,  cr iado no dia 2/1/W.
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Distrito de Ribau6:

T.  P.  da Local idade de lapala,  cr iado no dia 2/1/BO.
T.  P.  da Local idade de Lalaua,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Local idade de Met i ,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Local idade de Lr i r io,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Local idade c. ie Namiconha, cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  de Nachi lapa,  cr iado no dia 2/1/80.

Distrito de Meconta:

T .  P .  da  Loca l i dade  de  Namia lo ,  c r i ado  no  d ia  2 /1180 .
T.  P.  da Local idade de Corrone,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  Eduardo Mondlane,  cr iado em 2/1/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  25 de Setembro,  cr iado no dia 2/1/80:

Distrito de Monapo:

T.  P.  da Local idade de l tocolo,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Local idade de Net ia,  cr iado no dia 2/1/80.
T .  P .  da  A lde ia  Comuna l  O fens iva ,  c r i ado  no  d ia  2 /1 /80 .

Distrito de ErSti:

T.  P.  da Local idade de Alua,  cr iado no dia 2/1/W.
T. P.  da Local idade de Nacaroa,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Local idade de Mirrote,  cr iado no dia 2/1/80.
T .  P .  da  A lde ia  Comuna l  Samora  Mache l ,  c r i ado  no  d ia  2 /1 /80 .
T.  P.  da Aldeia Comunal  Odinapa, cr iado no dia 2/1/80.

Distrito de Moma:

T.  P.  da Local idade de Chalua,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  Najaca,  cr iado no dia 2/1/80.

Distrito de Mogovolas:

T .  P .  da  Loca l i dade  de  lu lu t i ,  c r i ado  no  d ia  2 /1 /80 .
T.  P.  da Local idade de Cal ipo,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  de Rieque, cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  a Aldeia Comunal  de Namachepa, cr iado no dia 2/1180:
T.  P.  da Aldeia Comunal  de Nanhupo, cr iado no dia 2/1/8A.
T.  P.  da Local idade de Muatua,  cr iado no dia 13/6/80.

Distrito de Mussuril:

T.  P.  da Aldeia Comunal  de Vida Nova, cr iado no dia 2/1/8A.

Distrito de Mungincual:

T.  P.  da Local idade de Li r ipo,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Local idade de Ouinxaxe,  cr iado no dia 22/8/80.
T.  P.  da Local idade de Ouinga,  cr iado no dia 23/8/80.

Distrito de Muecate:

T.  P.  da Local idade de lmala,  cr iado no dia 2/1/80.
T .  P .  da  A lde ia  Comuna l  de  Napa la ,  c r i ado  no  d ia  2 /1 /80 .
T.  P.  da Aldeia Comunal  de Muatala,  cr iado no dia 4/9180.

Distrito de Malema:

T .  P .  da  Loca l i dade  de  Mutud l i ,  c r i ado  no  d ia  2 /1180 .
T.  P.  da Aldeia Comunal  3 de Fevereiro (Murale lo)  cr iado em

2e/4180 .

Distrito de Memba:

T.  P.  da Local idade de Mazua, cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  de Nhocure,  cr iado no dia 2/1/80.

Distrito de Nacala-a-Velha:

T.  P.  da Aldeia Comunal  de Namare,  cr iado no dia 2/1/80.

Distrito de Nampula: '

T.  P.  da Local idade de Nova-Chaves,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Local idade de Anchi lo,  cr iado no dia 2/1/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  Nacataca,  cr iado no dia 16/ ' l /80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  de Namachi lo,  cr iado no dia 20/5/80.
T.  P.  do Bairro de Namicopo, cr iado no dia 22/3/80.
T.  P.  do Bairro de Muatala,  cr iado no dia 2213/80.
T.  P.  do Bairro de Carrupeia,  cr iado no dia 22/3180.
T.  P.  do Bairro de Cimento,  cr iado no dia 22/3/80.

Distrito de Mecubure:

T.  P.  da Local idade de Mui te,  cr iado no dia 15/4/80.
T.  P.  da Local idade de Namina,  cr iado no dia 16/4/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  de Natala cr iado,  no dia 16/4/80.
T.  P.  da Aldeia Comunal  Unidade de Mogambique, cr iado no

dia 1714/80,

]ROVINCIA  DE NIASSA

Distrito de Lichinga:

T.  P.  da Local idade de Meponda, cr iado no dia 19/8/79.
T.  P.  da Local idade de Chala,  cr iado no dia 5/8/75.
T.  P.  da Local idade de Ch6lue,  cr iado no dia 25/5/75.
T.  P.  da Local idade de Chimboni la,  cr iado no dia 28/4/79.

Distrito de Mavango:

T.  P.  da Local idade de M'Sawize,  cr iado no dia 23/6/78.
T.  P.  da Local idade de N'Kalapa,  cr iado no dia 7/4180.
T.  P.  da Local idade de Chiconono, cr iado no dia 1/5/80.
T.  P.  da Local idade de Mawembe, cr iado no dia 2/5/80.

PROV1NCIA DE CABO DELGADO

Distrito de Pemba:

Tr ibunal  Popular  do Bairro de Nat i te.
Tr ibunal  Popular  do Bairro de Car iac6
Tr ibunal  Popular  da Local idade de Metuge.
Tr ibunal  Pooular  da Local idade de Murrebu6.

Distrito de Mecffi:

Tr ibunal  Popular  da Aldeia Comunal  de Madr ia,  Tr ibunal  Pi loto.

Distrito de Macomia:

Tr ibunal  Popular  da Local idade de Chai .
Tr ibunal  Popular  da Local idade de Mucojo.
Tr ibunal  Popular  da Local idade de Oui terajo.

Distrito de Montepuez:

Tr ibunal  Popular  da Local idade de Mirate.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia Nanjua (Local idade de Mesa).
T r ibuna l  Popu la r  de  Me loco .

Distrito de Mueda:

Tr iburral  Popular  da Local idade de N'Capa.
T r ibuna l  Popu la r  da  A lde ia  Mu idumbe.
Tr ibr . rnal  Popular  da Aldeia Muat i te.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia M'Peme.

Distrito de Mocimboa da Praia:

Tr ibunal  Popular  da Aldeia Ouinhevo.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia Diaca-Sede.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia Quel imane.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia Nai tope.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia Mitope.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia Marere.
Tr ibunal  Popualr  da Aldeia Chucula.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia Panguel .
Tr ibunal  Popular  do Bairro de Mi lamba.
Tr ibunal  Popular  do Bairro de Nanduddua.

Distrito de Palma:

Tr ibunal  Popular  da Aldeia N'Tamba.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia Olumbi.
Tr ibunal  Popular  da Aldeia L i t inguinha.
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rEt MUqULMANA E A LEI MOqAMBTCANA=
FuruRo Dos (usos E COSTUMES)>

ENTREVISTA CO}'l MOMADE BIN MAMADE ALI
Ex-Conservador do Registo de Pemba

idade 70 anos

t

,,.\io tempo colonial, eu era intirfrete do Admi-
ti.strador na IIha de Mogambiqus e assistia a muitos
iulgamentos sobre problema.s fatniliares efiL que ero
uplit-ado a lei do Cordo.

Em casos simples, o Administrador d.ecidia sozinho,
lo.r otftros casos chamaaa os conselhos de ztelhos,
cottstituidos For ;1 ou 4 h.omens. Tratazta-se de
c{r..so.s de .srcessdes, diaircio, guarila dos f$hos, do-
les e lobolo, e geralmente o Admini.strador aplicaz)a
(t qile os itelhos disiam, m*s nd.o necessariamente.

Actualmente etn Pemba as pessoa s cas&m. muito
ntais atratis do Cord,o do que o.traais da Lei Citil. No
C,o'nselho Executizto 

'hd. 
um Registo de Casamentos

Costumeiros,n/La)s gera,lmente s6 os pe.s.soas de origem
indiana registant o.r seils casa,mentos tnupultnonos
Id. Forqut? Porque muitos mugulmanos pensam que

urn casatnento citil z,ai cria.r mais dificul.dades na
obtengd.o dum dfuircio, precisard. de proaas e. tam-
bCm cu,stard.

Segundo a religid.o tnugulmana o diairci,o C muito

f icil para os homens. Pode ser oral ou, por escrito;
na, forma. oral duas testemu.nhas t€m que ouair o
homem diaer: ,reu diaorcio-tne. d.e tb e se for dito
du.as teses o casal a,i.nd.a pode reunir-se, tnas se for
dito bAs vezes, o di.z,6rcio C pertnanente e irreversltel.
zl s mulheres ndo gostatn da poligamia, enquanto
que os homens gostam. Se h.ouaesse diadrcio igual

t>ara homens e mulheres, as mulheres ficariarn con-
tentes, m&s o.s homens n6,ot.

(Entrevistado pelo Doutor Albie Saclr.s
em Pemba em z3lTlrg7g).

l--
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Estas palavras de um homem velho com ideias
novas levantaram um dos problemas'mais agudos no
sistema juridico da R.P.M. e precisamente o grau
de reconhecimdnto que deve ser dado'aos chamailOs
usos e costumes das populag6es. Mais profunda-
mente, tocou o problema central da estratdgia ju-

r idica: orientar-se para uma solugdo unitdria ou para
solug6es plural istas?

A teoria pluralista (que 6 a teoria dominante no
resto do continente africano) assenta na arg'umen-
tag6e que € politicamente nec€bsCrio,e Eocialm-ente
justo fraccionar a soberania e conceder um deter-
minado grau de autonornia j trr idica aos'vdrios gru-
pos dtnicos e culturais existentes no pais.

Isso ndo tem nada a ver com os sistemas cons-
t i tucionais de t ipo federal que se baseiam nos con-
ceitos de dispersdo da soberania atravds do terr i tdr io;
funda-se numa diferenga da lei pessoal dentro dum
territ<5rio comurn consoante a etnia, religiAo e raga
rlos interessados.

Na Tanzania, por exemplo, todos os cidadSos
e cidadds gozam de iguais direitos pollticos e civis,
mas os seus direitos e deveres na esfera da famllia
dependem em grande parts da sua origem ou reli-
gi6o. O sistema judicidrio 6 unitdrio, mas em cada
caso os juizes devem decidir qual d o sistema apli-
c6vel, levantando o chamado uconflito interno das
le i s r .

, Por isso, uma grande parte da jurispruddncia

africana consiste na determinaqdo (atravds dos cri-
tdrios de raQa e religiSo) de qual o conjunto de
normas aplicdvel ao caso concreto).

Em outro,s paises africanos, n6o s5o s6 as normas
juridicas que est6.o fraccionadas, mas tambdm o
sistema judicidrio estd dividido em tr ibunais civis,
tribunais tradicionais e tribunais religiosos operando
em paralelo, cada um com a sua prdpria esfera de
,competdncia, dependente da raQa, religi6.o, etnia e
esti lo de vida das partes. Nestes sistemas, a lei
tradicional e a lei rel igiosa (muqulmana, hindu ou
cristd), nd.o sd.o meros (usos e costumes>, mas
sim sd.o consideradas <<a lei, propriamente dita.
Mais, os autores progressistas geralmente apoiam
este reconhecimento da lei nindlgenaD como sendo
um repddio da lei imposta pelo colonialismo e neo-
-colonial ismo, uma vindicagdo da lei popular.

A experi6ncia na nossa zona revela que as solu-
g6es plural istas sdo, na real idade, menos atrhctivas.

, Nu Afr ica do Sul to.da a pol i t ica do uapartheid>
baseia-se no pluralismo, atd elevar o tribalismo ao
nivel de principio consti tucional.

A experi€ncia em MoEambique'no tempo colonial
mostra-nos que 'a tolerAncia concedida aog usos e
costumes tradicionais e religiosos 

".u 
.r- instru-

mento,de divisS.o da populaqSo que impedia'o.desen-
volvimerrto'  duma conscidncia'nacional.

Verif icamos que a situagS.o na I lha de Moqam-
bique era muito propicia aos colonial istas, porque
o sistema judicidrio encorajava a divis6o: por um
lado, havia um pequeno ,g'rupo de uassimilados,
sujeitos h lei civi l  (considerada a verdadeira lei) e
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por outro lado havia camadas de todos bs grupos
religiosos e dtnicos que coiaboravam como juizes
com a Administragdo e, deste modo, exerciam poder
e recebiam tributos, conservarldo um inter€SS€'trr?.,
terial na manutengS.o da especificidade dos seus
prdprios (usos e costumesr. Quando convinha, o
Administrador aceitava e aplicava os usos e costu-
mes (por exemplo sobre o lobolo e dote) e quando
nAo era conveniente, rejeitava-os (por exemplo, so-
bre a distribuiqAo das terras ) .

. Agora a influ€ncia da religi6o e das ideias tradi-
cionais ainda d forte em vastas zonas do Pals e,

imais.dor,que um meror fendmeno de f6 rel igiosa, faz
parte da cultura geral duma grande parte da popu-
lagd"o.

Por outro lado a Consti tuig6o tern uma posigSo
firme e clara sobre alguns principios bdsicos:

- poder unitdrio em todo o pals (art igo 39.") ;
- direitos e deveres iguais para todos os cida-

dd.os e cidadds independentemente da cor,
rel igiSo, etnia ou raga (art igo z6:);

- separag6o entre o Estado e as instituig6es
rel igiosas (art igo r9.") ;

- liberdade de praticar uma religiAo (artigo

33 . " )  ;
- igualdade entre homens e mulheres (artigos

r 7 . o ,  z 6 . o  e  z g . " ) ;
- eliminagSo das estruturas de opressdo e ex-

ploragdo coloniais e tradicionais e da menta-
lidade que lhes estd subjacente (artigo 4.") ;

- aplicag6o uniforme da lei em todos os tribu-
nais (art igo Z2.o).

O problema 6 se estas previs6es constitucionais
necessitam da proibigdo de todas as prdticas ligadas
aos (usos e costumes)) e exigem que as cerim6nias
religiosas sejam consideradas illcitas.

Claro que ndo. Os hdbitos culturais e as prdticas
religiosas das pessoas podem continuar sob a irnica
condigdo de que elas n6o prejudiquem a integridade
fisica ou moral das pessoas.

Elas podem casar-se na igreja, seg'undo as ceri-
mdnias muqulmanas ou tradicionais: este 6 um
assunto privado, A l ivre escolha dos individuos no
Ambito da famil ia, um assunto sobre o qual o Estado
nAo se interessa. Existe muita confusSo sobre este
assunto.

$ .mqito,,  frequenlg 6qvir.  pe$soas dizer que Ka
poligamia 6 proibida na Repribl ica Popular de Mo-
gambique,,,  uo lobolo 6 i legaln, etc. -e gstas mesmas
pessoas f icam muito, surpreendidas quando vdm a
saber que na realidade n5,o existe nenhuma proi-
biEdo juridica, nem da poligamia, nem do lobolo,
mas sd hd um combate pol i t ico.

Scr ia  r i t i l  
'd is t ingu i r  

ent re  t r6s  a t i tudes d i ferentes
que a lei pbde adoptar quanto aos comportamentos
soc ia is .

' ', 
'- Uma e aquela a que podemos chamar reconhe=

cimento iuridico j' uma atitude activa'par.a incentivar
e fortalecef padr6ds de comportamentos consid€ra-
dos posit ivos. O DStado 

'  
er iquanto tal i rr tervdm
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atravds dos seus drg6os, judici{rios para proteger
relag6es consideradas correctas nos termos cla Cons-
t i tu igao.

Por exemplo, o Estado pode, atravds das leis e
das orientaE6es dadas aos Tribunais Populares, re-
conhecer um sd t ipo de casamento, igual para todos;
e s6 um t ipo de divclrcio, tambdm igual para todos;
assim por exemplo, sd poderia ser reconhecido um
casamento mondgamo entre pessoas que jd tenham
atingido uma idade minima, com igualclade de
direitos e t leveres, respeitando os direitos dos f i lhos.
Da ffresma forma" o divdrcio so poderia ser decre-
tado atrar '6s duma sentenga do Tribunal fundamen-
tando-se no colapso total do casamento.

Neste contexto, a lei consuetudindria ou rel igiosa
seria juridicamente irrelevante perante os Tribunais,
nAo podendo as partes intentar ac96es nem funda-
rnentar defesas com base nestas leis.

Assim por exen' lplo, uma mulher repudiada atrzrv6s
da lei mugulmana ndo serd considerada divorciada,
mas sim abandonada, com todos os direitos que os
Tribunais lhe atr ibuir6o; se o marido quer divor-
ciar-se deve ir ao Tribunal fundamentando o seu pe-
dido e oferecendo garantias sobre a protecgAo dos
f i lhos.

2 - i \  segunda ati tude do Estado e a de ignorar
urn certo tipo de comportamento considerando-o fora
do Ambito da ignorAncia juridica. E aquela que po-
demos charnar de i$norincia deliborada, activa,
baseada na decisdo de que, perante umzt determinada
situaq'do, hd fortes raz6es para n6o interferir ;  por
isso n6o d ignorAncia no sentido de falta de conhe-
c imento.

E possivel que as Organizag6es Der,nocrC.ticas de
-Nlassas actuem por exemplo, para levar a cabo um
combatc contra comportamentos considerados nega-
t ivos, como os que perpetuam a pol igamia e o lobolo.

Mas o poder estatal como tal ndo interv€m direc-
t:rmente (indirectamente actua atravds da influSncia
educativa da escola e dos meios de informagSo).

Uma consequ€ncia da ignorAncia del iberada 6 que
os Tribunais por exemplo nd.o reconhecem nenhuma
obrigagdo de pagar ou devolver o lobolo, nem o
udever, dum homem que cometeu adultdrio de pagar
uma (multar ao marido da mulher com quem teve
relag6es.

3 - Segundo a terceirar at i tude, o Estado f ixa
uma penaliZaqio aos comportamentos considerados
nocivos, quer atravds da responsabilizagl,o criminal,
quer atravCs da responsabilizagdo civil.

Atd agora o Estado nd.o ut i l izou o mecanismo ju-
ridico para punir o lobolo, a poligamia ou os casa-
mentos prematuros. Ndo existem leis contra estas
inst i tuig6es sociais. Mas os novos valores revolu-
ciondrios alcangam embora indirectamente um objec-
t ivo importante: a recusa de reconhecer judicialmente
os sistemas consuetudin: ir ios ou rel igipsos tem
gr:rnde relevAncia na determinagAo da l ici tude ou
ilicitude dum facto.

Quando exista uma legislagS.o que determina a
responsabil idade em relag6o a actos determinados,
as normas consuetudindrias ou religiosas n5.o ser-
vem para legitimar uma conduta considerada ilicita.
Por exemplo, no periodo colonial,  o Administrador
da I lha de Mogambiqus podia aceitar um parecer
do, .conselho dos ve lhosr  eue dec larava l lc i to  o

facto de um marido empregar castigo corporal
contra a mulher <desobediente>; mas um Tribunal
Popular tratarA, como ilicito este comportamento. As
circunstAncias podem inf luenciar a medida da pena,
mas um espancamento 6 um espancamento, ndo
existem rnais espancamentos licitos e espancamentos
i l ic i tos .

l)a mesma forma, o Tribunal Popular ndo permi-
tirzi que um homem separado da mulher recuse dar
suste.nto eros seus f i lhos, com a motivagdo de que,
segundo o sistema consuetudindrio, os f i lhos lhe
(per tencem)) .

Estas categorias de reconhecimento, ignorAncia
e respons abilizaql.o n6o sdo fixas e fechadas para
sempre.

Um comportamento ignorado pode transformar-se
em comportamento protegido atrav€s de garantias
juridicas quando as circunstAncias o aconselhem, ou
vice-versa um comportamento considerado negativo
poderzi ser juridicamente penalizado.

Por exemplo, no futuro, o Estado pode atr ibuir
unl direito a ter uma contribuigdo econdmica As
pessoas que cuidem de criangas abandonadas; ou
pelo contr:trio, quando as transformaE6es econdmicas
e culturais o permit irem, o Estado pode estatuir que
os llovos casamentos pollgamos constituem violagS.o
da lei penal, ( tem que se considerar que tambCm o
combate jurldico pode ser directo ou indirecto: em
relagS.o aos casamentos prematuros, por exemplo,
uma nova legislaqdo sobre a frequdncia obrigat6ria
I escola pode ter mais impacto do que uma proibiqSo
frontal daqueles casamentos).

A conclusSo desta andlise 6 que as pessoas con-
t inuam (e continuardo) a ter direito de casar-se
atravds das cerimdnias religiosas e tradicionais, as
quais podem ter um valor moral muito forte no seio
da comunidade a que os nubentes pertencem, sem
por isso ter efeitos jurldicos. Os Tribunais ignoram
estes casamentos: nem os reconhecem. nem os
proibem: sd aplicam os princlpios da Constituigio
2rs familias que factualmente sdo criadas.

Estes principios constitucionais, convertidos em
normas concretas, aplicam-se de maneira igual para
todos, independentemente da rel igiSo, etnia, etc.,
das partes.

Os efeitos patrimoniais dum casamento, os fun-
damentos dum divdrcio, os direitos dos filhos, etc.,
n6o dependem da rel igiSo, tr ibo ou raqa do casal,
derivam duma cidadania igual.

A Constituiqdo ndo foi o resultado do trabalho
dum grupo de (expertsD fora da realidade mogam-
bicana; foi sim o fruto da rica e intensa experiOncia
ganha nas Zonas Libertadas em que centenas de
milhares de camponeses e trabalhadores transfor-
maram as suas mentalidades enquanto estavam a
transformar a natureza do poder no pais.

Agora os novos principios estSo a ser aplicados
pelos representantes do povo, eleitos ou nomeados
nos Tribunais Populares. Eles apl icam uma just iga

popular e procuram solug6es concretas para proble-
mas concretos. A nova legislagS.o ndo vai ser im-
posta, vai ser assumida; os muQulmanos, catdl icos
e lrindus continuarl"o a praticar a sua religiS.o, mas
perante o Tribunal Popular ndo serSo mugulmanos,
cat6l icos, ou hindus; ser6o cidadSos moEambicanos.

l-__

ALBIE SACHS
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N OTtC I ARtO
.  CONGRESSO DE CARACAS:

A POSIqAO DA REPUBLICA POPULAR
DE MOgAMBIQUE ACERCA DA PENA
DE MORTE

Sobre um projecto patrocinado pela Austria e
Sudcia, para aboligSo da pena de morte, a nossa
Delegagd.o interviu dizendo:

<lJma ideia fundamental d em nossa opinido de
reter de todo o documento: a de que o <objectivo
principal a prosseguir d o de reduzir progressiva-
mente o ntmero das infracA6es que levam I aplica-
g5.o da pena de morte, na ideia de que seria desej{vel
abol ir  esta pena em todos os paises,,.

Tudo o que vd. alem deste princlpio 6 completa-
mente inaceitd.vel para a minha delegag6o. S5o
questOes de principio e condicionalismos de ordem
legal que nos levam a tomar esta posig6o.

Em primeiro lugar, antes de falar da dignidade
humana e dos direitos do homem, C preciso ter em
conta a dignidade e os direitos dos Povos. Em se-
gundo lugar 6 absolutamente necessd.rio relacionar
a pena de morte com o cardcter e a gravidade dos
crimes aos quais ela 6 aplicdvel. Assim a rninha de-
legaqS.o considera inaceitd.vel invocar a dignidade
humana e os direitos do homem precisamente em
defesa daqueles que violam esses princlpios atravCs
dos crimes mais hediondos. Deste ponto de vista
privar da vida lqueles que n6,o respeitam esses prin-
cipios e uma condigdo para a afirmagS,o efectiva
desses principios. O direito A vida s6 se pode con-
ceber em termos da mais completa igualdade e
reciprocidade entre os homens, em termos do res-
peito de todos pelo direito de todos A vida.

No meu pais instituimos a pena de morte em
1929. Iila aplica-se a certos crimes contra a Segu-
ranga do Povo e do Estado Popular, em particular
quando deles resulte a perda de vidas humanas.

Esta pena foi instituida quando assistiamos a
uma escalada crescente de actos bdrbaros de agres-
seo ao Poder Popular e que em t l t ima andlise
significavam atentado, cootra a Independ€ncia e
Soberania do Pais. Nds vivemos, como sabem,
numa zona de confrontaqSo directa com as forgas
mais retrdgadas da humanidade. A violdncia contra-
-revoluciond.ria organizada por estas forgas contra
o nosso Poder reagimos com a viol€ncia revolu-
cion:ir ia.

Portanto trata-se de uma legislagdo que surgiu
por forga de um determinado condicional ismo his-
tdrico - de um condicionalismo que determina a
defesa intransigente da RevolugS.o, Revoluq6o que
se identifica com os interesses das largas massas
do nosso pals. Ela € a viol€ncia organizada da
maioria contra a violdncia organizada da minoria
que quer destruir o Poder Popular por todos os
meios ao seu alcance.

Deste modo n6s manteremos esta legislagdo en-
quanto ela for necessd.ria, como um dos meios de
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reprimir a contra-rwolug6o.
N6s estamos de acordo em que sejam reduzidas

ate I completa eliminagdo as infrac96es As quais 6
aplicd.vel a pena capital. Mas entendemos isto ndo
no sentido de uma simples reforma dos Cddigos
mas da supressf,o clas causas que levam a prdtica
clesses crimes.

Por riltimo queremos dizer lqueles que patroci-
nam este projecto e a muitos dos nossos amigos,
amigos que se preocup?rm sinceramente com esta
questAo,  quc:

O direito do homem A vida 6 um direito funda-
mental mas antes dele situa-se o direito do Povo
I vida, tr liberdade, I justiga social, pois o homem
nd.o tem existdncia nem sentido fora do Povo em
que vive.

A pena de morte e justa quando 6 aplicada ique-
les que cometem crimes hediondos contra os povos,
6 justa quando aplicada A.queles que cometeram
massacres em MoEambique, Zdmbia, Botswana,
Zimbabwe e continuam a cometO-los em r\ngola,
Namibia e Afr ica do Sul. A pena de morte e injusta
quando aplicada pelo regime desumano da Africa
do Sul e pelos regimes minoritdrios ditatoriais e
despdticos de outras partes do Mundo, lqueles que
lutam para clerrubar tais regimesr.

O Publicou-se em principios deste ano ((MoZo[bi.
que Land Law>>, uma brochura editada pelo Comit€
de Estudos Africanos da Univesidade de Harvard,
nos Estados Unidos da Amdrica.

A publicagdo cont6m uma introdugdo escrita pelo
professor Albie Sachs, o texto integral da Lei de
Terras, bem como o Texto Explicativo desta Lei.

O A convite da AMSP esteve recenternente em
Mogambique um grupo de magistrados e advogados
brasileiros constituido por cinco elementos. Depois
dum contacto com o T.S.R., deslocaram-se I Pro-
vlncia de Nampula onde assist iram a julgamentos
dos Tribun4is Populares de Localidade e de Distrito.
No seu reg'resso A" capital do Pals, reuniram mais
uma vez com o supremo drg6.o judicidrio para fazer
urn balango da sua experi€ncia em Mogambique e
trocar opini6es com os nossos magistrados.

Por r i l t imo, antes de regressar ao Brasi l ,  foranr
recebidos por Sua Exa. o Ministro da Justiga.

O Apds uma visita de tr€s semanas ao nosso Pals,
uma delegagdo de juristas americanos publicou na
Revista <GUILD NOTES' uma reportagem sobre
o ordenamento juridico em Mogambique.

Nele s6o ressaltadas as contradig6es que ainda
afectarn o nosso sistema em que os Tribunais Po-
pulares aplicam a legislagS"o anterior A Independ6n-
cia (desde que n6o seja contrd.ria A Constituigdo) ;
apontam-se as dificuldades de ordem vA,ria na cria-
g5.o da nova OrganizagSo Judici|ria, bem como os
sucessos alcangados nestes riltimos anos.

Particular destaque foi dado ao sistema prisional
em que coexistem pris6es como a da Beira (cons-
truida para 5o reclusos e que actualmente contdm

7oo) e os novos centros prisionais em que se desen-
volve uma acgeo de reeducagdo e reintegragdo social
atravds do trabalho produtivo.



o QUE i O DlRElrO DO MAR?

ENTREVISTA COM ISAC MURARGY
Director do M. N. E. Para os assuntos iurldicos e consulares

Justiga Popular --- Senhor I)irector, sabemos que
a R.P.M. part icipa desde rgTZ nLL confer0ncia das
Nageres Unidas sobre o I) ireito do Mar, considerada
a mais longa e complexa na histdria das Nag6es Uni-
das. Gostariamos pordm que nos dissesse quais os
antecedentes histdricos da confer€ncia, quais os
factores pol i t icos, sociais e tecnologicos que deter-
minaram a su{r conr-ocaqAo.

Isac Murar$y -, \  problemzit ica do Direito do
Mar remonta ao tempo da expansS.o colonial,  tendo
resultado nas bulas papais da segund:r metadc do
sdculo XV e no tratado de Tordesi lhas que repart ia
o AtlAntico entre Portugal e a Espanha; este 6 al ir is
o exemplo vivo da odisseia clestas duas pot€ncias
marit imas. Era a consagraq-Ao do principio defen-
dido por Gr6tius segundo o qual o mar era (res
null ius,r,  ou seja, coisa de ningu6rn.

Foi, no entanto no sdculo XVIII  que surgiu zr
primeira rnedida concreta dos estados ao definirem
a largura do mar terr i tor ial em 3 milhas que corres-
pondiam ao alcance de um t iro de canh6o. Esta
seria a prirneira l imitagdo ao princlpio de (res

nul l iusr .  ,

Notava-se jd uma preocupagdo da defesa da sobe-
rania dos estados.

No sdculo XIX veri f icou-se urna expedigdo de uma
corveta britAnica, colno primeira tentativa tr escala
munclial da explorag6o cienti f ica dos mares, da
qual resultou a nogao da importAncia do fundo do
mar como factor econdmico. Isto levou e criagio
de laborat6rios marltimos e ao desenvolvimento da

tecnologia marinha. Os recursos marinhos eram
uma contribuigdo considerdvel para o desenvolvi-
rnento econdmico e social,  em part icular para os
paises em desenvolvimento em mat€ria de al imen-
taciro.

Em r94S hd um acontecimento importante para
:r j i i  complexa problemdtica do Direito do Mar. Os
E.U.A. numa proclamagdo feita pelo Presidente
'f  

ruman <lef inem a sua pol l t ica a respeito dos
recursos naturais do solo e subsolo marinho.

Nesszr proclamaqdo os E.U.A. submetiam d sua
jurisdigS<l e controle, importantes dreas dos espagos
oceAnicos. E isto aconteceu porque t inham desco-
berto que os oceanos consti tuiam novas fontes de
matdrizr-prima necessdria e sua economia em fase
cle expansAo. Por outro lado a sua tecnologia iA
bastante desenvolvida dava-lhes a garantia de que
seriam capazes de proceder a uma exploragS.o com-
pleta dessas novas fontes de mat€rias-primas.

Isso levou ao estabelecimento de uma jurisdigdo
aclequada a exploragSo dos recursos naturais, a qual
deveria pertencer ao estado costeiro, mas com a
preocupagSo de salvaguardar na essdncia o principio
de ures nul l iusr.

Ainda em r94S os E.U.A. fizeram outra procla-
magSo sobre a politica pesqueira em certas dreas
clo alto mar estabelecendo jA zonas de conservaqSo.
E este ambiente de defesa de recursos naturais bio-
ldgicos que os paises de Amdrica latina proclamam
o MAR PATRIMONIAL DE 200 MILHAS, €ff i
relagdo ao qual o estado costeiro tinha soberania
plena sobre os recursos vivos e tamb6m jurisdigdo
absoluta.
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Ilstas diferentes medidas dos diferentes estados
criam uma certa anarquia e arbitrarismo ao nivel
cla ut i l izaEZio dos mares. Paralelamente a pesquisa
cienti f ica dos marcs e ocoanos desenvolve-sc extraor-
< l inar iarncntc .  Fo i  uurzr  constante neste campo,  a
preocupagS"o de um melhor conhecimento dos ocea-
nos, a criagdo de novas tccnologias, a exploragdo
m:ris racional dos mares, e o estabelecimento de
rnecl idas t le presen'agio dos recursos e do meio
amb ien t c .

Tudo isto levou a que a Assembleia Geral das
Nag6es Unidas convocasse a I  CONFERENCIA
DAS NAQOES UNIDAS SOBRE O D IREITO
DO MAR ern 1958, com vista h codif icagSo das
normas que respondessem 2rs crescentes exigdncias
resultantes da exploragSo dos mares.

Esta Conferdncia culminou com a adopgiro de 4
conveng6es:

- Q6n1,gnq:6o sobre o mar terr i tor ial e zona
c o n l i q u a ;

- Convengdo sobre o alto mar;
- Convenq6o sobre a pesca e os recursos bio-

It igicos;
- ConvcnqSo sobre a plataforma continental.

J.P. - Em 196o foi convocada uma z.n Conferdn-
cia. Que razdes ler':rram 5. sua convocagSo?

I.M. -- Estas prinrciras conveng6es jd representa-
vam uma conquista na codif icag6o internacional,
mas subs is t iam mui tas lacunas.  Por  exemplo,  a  r . "
Conferdncia sobre o rnar terr i tor izr l  niro definiu a
extensAo do mar terr i tor ial,  e muitos outros aspectos
ficaram sem soluqdo. Dai que se convocasse uma
2.^ em 196o, a qual tambdm nd.o chegou a consenso.
Direi que de um modo geral as Conveng6es reve-
laram-se inadequadas e incapazes de responder As
exig6ncias que resultavam da utilizagl.o intensiva
dos mares. O rnar jd suscitava quest6es de ordem
poli t ica, econdmica, cienti f ica e tdcnica que era pre-
ciso ter em conta. Estas Convenq6es eram muito
l imitat ivas c nl io correspondiam ao momento histd-
r ico que se vivia. A descoberta dos n6dulos de
manganisio pela sua importAncia econdmica, foi o
facto ciecisivo nesta questSo.

Pocie-se considerar esta descoberta como um
marco import:rnte nos trzrbalhos de pesquisa cien-
t i f ica, porque ir ia inf luenciar o mercado intcrnacional
em termos de oferta e procura de matdrias-primas.

Corn esta descoberta os paises industr ial izados
langaram-se na procura de tecnologia apropriada
para a sua explor:rgio.

Este factor comeQou a preocupar os paises em
desenvolvimento, porque ir ia acentuar sobremaneira
o clcseqtr i l ibr io das suas economizrs caso a exploraqAo
desses recursos n6o se efcctuasse de forma racional.

Este aspecto transformou-se num pdlo de contro-
vdrsia g cle tensAo. E a. ddcada de 6o que marca
de facto um periodo novo para o direito do mar:
o perioclo cie descolonizagio dos territdrios de Africa,
Asizr e ' \m6rica Latina. E aquilo que nds chama-
remos cle terceiro factor, um factor essencialnente
poli t ico. As Convengdes de r958 t inham sido adop-
tadas nuff lA altura em que zr maioria dos paises que
hoje formam a Comunidade Internacional ndo t ive-
ram a oportunir lacle cle part icipar na sua elaboraqdo.

t6

Estes paises rec6m independentes em desenvolvi-
mento sentiam que estas Conveng6es n6.o respon-
diam zros seus anseios, n6.o satisfeLziam os seus
interesses, uma vez que foram elaboradas pelas
antigas pot€ncias colonizacloras.

J. P. - Como d que a situagAo evoluiu at6 A con-
voc:rgio cla 3." Conferdncia?

I. M. - Em 196Z o I lmbarixador cle Malta nas
N. U. prop6e h Assembleia Geral uln projecto de
resoluEio em que. as N. U. deviam declarzrr todos
os recursos naturais situados nos fundos dos mares
para a16nt da zona de jurisdigSo nercional como pa-
tr imdnio comum da hurnanidade.

Apesar de suspeitas interrogaq:6es que esta pro-
posta suscitou por parte dos paises em desenvolvi-
mento, a resolugdo z7q9 (xxr ')  foi  adpotada.

Consti tr-r iu-se depois um Comitd, o Comitd dos
fundos marinhos, para elaborar um conjunto de art i-
culaclos no sentido de concretizar os principios con-
sagrados na resoluEiro atrzis menciouada. Dada a
falta de progresso veri f icada neste Comitd, rt  Assem-
bleia Geral das Nag6es Unidas convoca ern rg73 a

3.o Confer6ncia das Naq6es Unidas sobrc o direito
do mar .

J. P. - Quais foram mais concretarnentc os objec-
t ivos desta 3. '  Conferdncia?

I.M. - Esta Conferdncia foi convocada para es-
tabelecer um regime aceitzivel e equitdvel para a
exploraEdo dos recursos do fundo do alto mar que
passa pelo estabelecimento de urr la zrutoridade in-
ternacional pareL a gestS"o dos fundos marinhos, sua
composiqdo, funcionamento, o modo de tomada das
decis6es, aspectos f inanceiros que resultam de todos
estes mecanismos, o modo da solugdo de contro-
vdrsias que emergem deste aspecto.

A convenEdo a elaborar devia procurar um equi-
l ibr io entre a ofertzr e zr procurzr clas mat6rias-
-primas no mercado internacional, por forma a
evitar efeitos perniciosos as economias dos paises
produtores er-n terra clas mesmas matdrias minerais.
A Confer€ncia deve definir regimes para o mar
terr i tor ial,  i t  zona contigua, a plataforma continen-
tal,  o acesso dos paises sem l i toral de e para o mar.
A zonLl econtin-rica exclusiva, os estreitos para [r
n:rvegaqAo internacionzrl ,  o problema das i lhas e
zrrquipdlzr.gos, :r preservag6o e conservagSo do
meio ambientc merrinho, a poluiE5o, a resolugS.o
de controvdrsias ou diferendos, o Tribunal do Direito
clo N{ar, sua composigSo e fr-rncionamcnto. Preten-
cleu-se enfim a adopgAo de uma convengZio que
abarcasse tanto quanto possivel a vasta gama dos
problernas clue o mar encerra, e fosse aceitzivel por
toclos os membros da Comunidade Internacional.

Estzr Convengdo a ser aprovada serd, um enorme
contr ibuto na instauraqdo da Nova Ordem Econ6-
mica In ternac ional .

Entrevista d i r ig ida por

GIT.\  BERNARDO HONWANA

NOTA - Neste ninrero de <Justiga Popular> publicamos a
pr i rnci ra parte da entrevista q l re nos fo i  concedida pelo Dr.
ISAC X{UIR.ARGY, cont : rnclo publ icar  a segunda parte no
pi-6ximo nrirncro,



ALGUMAS QuEsTOes SoBRE

A LEGALIDADE SOCIALISTA
. \  aparigao cle <rJustiga Popular,,  perrnite abrir o

clebate, sempre pror.eitoso, sobre zriguns temas que,
devido i  intcnsiclaclc do processo rcvoluciondrio mo-
gambicano, nio sio at iequaclamente aprofunclados.

Nesta ordenr clc icleias seria interessante uma
troca r l t :  opiniSes c cle experiOncias sobre um tema
lunt tanto ou cina.nto drsconheciclo e por isso mult:rs
vezes nr: l l  comprecl)cl iclo c deturpaclo: :r  lcgal idacle
soc ia i is ta .

Quundo unr rnovimcnto dc l ibertagAo nercional con-
se.f lue o seu prirneiro objectivo bdsico, a indepen-
cldncia do p:r is, corneg:l  clc inredizrto a tr:refa cie
inst i tucional iz,ar o processo e aclminist; : :rr  a cconomia
nacional. Aparece ent: l to, o problema rle ter que
rcdigir c prontulgar normas imperlrt iv:rs parzr toclos
os c ic l : r r lAos,  que o Er ; tado obr iga l r  t - -unrpr i r ,  u t i l i -
zando o seu poder .  Is to  d  a  c l rarnac l : r  u le i ) )  ou (nor-
nra jur id ica, , .

, \  ex is tdnc ia  c le  uma abund: rn te  mar l rnha jur ic l ica ,
chcia cle conceitos e 1:r lavrzrs incomprcensiveis para
( )  povo,  nrar - re jada pc los uSenhores Doutores, , ,  ao
sen,ico clo colonial-capital ismo, levzr muitos dir igen-
tes a. rejeitar obvianrente tudo o ql le seja norma
leg'al.  Surge o conceito cle que :r ulegzrl idzrde socia-
l istzru consiste cm nd.o ter leis escri tas e apl icar o
cri t i r io clos cl ir igentes c, no rnelhor clos casos, o
parrccer clo povo, (que nunca €fr?r.

()utros pelo coirtr: i r io, caiem no jogo legal ista e
prctc:nclem apl iczLr normas juridicas obsoletas que
contrari i rnr o cspir i to dzr revoluEAo, sd por que estd.o
pr-r l>l icaclas no Bolet im da Repribl ica.

Dif ici I  tarcf:r 6 encontrar o justo equi l ibr io entre
a posig5o <populista> (desvio de esquerda) e a
. , formal is ta , ,  (desv io  de d i re i tz r ) .

Um bon-r corneqo d analisar os conceitos bdsicos
f  i losr l f icos rnzr rx is t : r - len in is t : rs  para cncont rar  o  fun-
deuncnto clzt r l iscussAo consequente.

.ds RELAEoES JURIDICAS, PARTE
TNTEGRANTE DA SUPERESTRUTURA
SO CIAL

Ccrnro 6 sabirlo tocla zr sociedade caracteriza-se por
unr t ipo deternrinaclo de rclag6es sociais, ql le seo
unli l  classe especial cle l igag6es e interacg5es que
existem apenas na sociedade e surgem no processo
cl:r :rct iviclacle social dos homens. isto d, na sua
activiclziclc no l imbito da produgio, da pol i t ica, da
vicl:r  espir i tual,  ctc. O material ismo apl icado na his-
tdri :r ,  r l iv ide estas relag6es em rnateriais e ideold-
gicas, consti tuindo estas r j l t imas a superestrutura
das primeirers que sao a base da sociedade.

O cl irci to, ou nrelhcrr, us rcl irq:t ' rcs juridicas, si io
cle t ipo idcoldgico e, portanto, s6o relag6es secun-
di: ir ias, derivadas das relaq6es primdrias ou de base,
que, como sabemos, siro principalmente as relaE6es
<le produgAo. Como tzrl ,  as relag6es juridicas passam
nccessarizrmente pela consciOncia social e esteo de-
terminaclas pelo conterido das relaq6es de base que
pertencc:m ao scr social.

Como czrda formagdo sdcio-econ6mica tem a sua
base e, em corresponcl6ncia com ela, zr sua superes-
trutura, podemos deduzir que os ordenamentos ju_
ridicos sAo diferentes, segunclo o sejam tamb6m as
respectivas bases.

A LEGALIDADE, INSTRUMENTO
DA, REVOLU9AO SOCIALISTA

Sr: 'r  :r  luta cle ci i .sses e sem a revolugdo social ista
c i 'possi 'el  substi tuir a base capital ista pelas rela-
q6es t le proclugao social istas que s5o estabeleciclas
dur:rntc o processo revoluciondrio pela classe ope_
rzir irr  c seus al iaclos, ut i l izando todo o poder contra
a burgues ia .

Contudo, 6 necessdrio ter em conta que a super_
estrutura, tendo uma independdncia relat iva da sua
base, d uma forga que influi em todos os aspectos
da. vida social, incluindo as relagdes de base mate-
rrals.

A fungS.o fundamental da superestrutura 6 defen-
t lci- ,  proteger, fortalecer e desenvolver a sua base.
Como rr le{ral idade forma parte da referida super_
cstrutura cleve asscl j 'Llrar o clominio pol i t ico e ideo_
lr ig' ico d:r classe dominante, no nosso caso a al ianga
operdrio-camponesa. Esta classe pode e deve uti l izar
a legalidade como um instrumento para a mudanga
das relag6es de produqAo, faci i i tando por exemplo
o aumento do nlvel de desenvolvimento das forqas
proclut ir ' : rs

A LEGAI. IDADE, INSTRUMENTO
DO CENTRALISMO DEMOCRATICO

No aspecto estratdgico-tzi.ctico a norma legal,
discutida e a.provada pelo povo, enquaclrado nos seus
drgS"os de base e pelos drgios do pocler popular,
c a e\pressdo superior do central ismo clemocri i t ico.

Se observarrnos o processo de elaboragdo de uma
lei nunr i lstado de operi ir ios e camponeses, pode-
mos notar que existem duas etapas muito bem
definidas. ^\ prirneira 6. uma discussdo ampla e
profunrler, na qual podem e devem part icipar todos.
Nesta etzrpa os cl ir igentes e representantes t6m o
dever ck: ouvir e registar as opinides e expressdes
populerres e transformd-las numa norma juridica.
Na segunda etapa, que comeEa com a promulgagd.o
e publicagdo da lei,  a norma 6 apl icada a todos,
sem excepgAo.

A lei 6 uma ordem que obriga por igual A.s maio-
r ias e irs minorias, aos dir igentes e aos dir igidos,
aos revolucior-r: ir ios conscientes e aos elementos
inconscicntes (e com maior razd.o aos inimigos).

I iss:r ordem nAo pocle ser modif icada nem derro-
gacl:r,  scnho por outr:r norma rlc nivel i ,sual ou
superior. r \  hierarquia jurldica e a legal iclade exige
que as norrlas inferiores devam obediOncia As nor-
rnas de nivel superior. Assim os despachos e regu-
Iamentos r let 'em estar ajustados a Consti tuiqdo e As
c lemais  [ -e is  em v igor .

PATR.ICTO MIRANDA

--- _-
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Direilo Comparado
UNIAO
COSTU

SOVIETICA: A SOBREVIVENCIA DE
MES TRIBAIS E A LEI PENAL

A Unid.o Sovidtica 6 uma Federagdo de Repriblicas
que consti tui uma uniSo de povos com histdria,
tradiE6es e culturas diferentes entre si.  Existem
etnias, sobretudo nas margens orientais deste
grancle Pais, entre as quais sobrevivem vestigios
dum passado feudal incompativeis com os principios
prdprios de uma sociedade social ista.

Vdrias ddcadas apds a RevolugSo de Outubro a
persist€ncia e o impacto de tais costumes no seio
destas populag6es 6 ainda td.o forte que o legislador
foi obrigado a debrugar-se sobre eles. Assim o
C6digo Penal de 196r dedica um Capitulo inteiro
Aquelas sobreviv6ncias de costumes tr ibais que
consti tuem ,,factos socialmente danosos>: a recusa
a renunciar A vinganga do sang'ue, o ulobolo,,,  os

CAPITULO XI

DELTTOS QUE CONSTTTUEM SOBREVTVENCIAS DE COSTUMES TRIBA IS

Artigo 231 - Qecusa a reconciliagflo
A recusa dos parentes da vit ima de renunciar 2r vinganca do sangue, para com o homicida e

os seus parentes, segundo o processo estabelecido pelo regulamento relativo As formas de conciliagS.o
em matdria de vinganga de sangue:

d punido com o desterro atd 2 anos ou com a proibigS.o da morada no local dos factos
at6. 3 anos.

Art. 232 - Pagamento e acoitagio de um preqo pela aquisigflo da noiva
A aceitagSo de um preqo para adquir ir  uma noiva, por parte dos seus pais, parentes ou af ins,

em cl inheiro, gado ou bens de outra natureza;
6 punida com a privagSo da liberdade ate r ano e com o confisco do dinheiro, gado
ou bens de outra natureza que constituirarrr o prego de aquisigSo, ou com trabalhos
correccionais pela mesma duragSo e o confisco do dinheiro, gado ou bens de outra natu-
reza que consti tuiram o preQo de aquisigdo.

O pagamento do preqo de aquisigdo de uma noiva, efectuado pelo noivo, pelos seus parentes
on af ins :

6 punido com trabalhos correccionais ate r ano e com a critica ptiblica.

Art. 233 - Constrigflo duma mulher ao casamento ou impedimento a contrair casamento
A constr iEso duma mulher ao casamento ou I continuagAo cla convivdncia conjugal, bem como

o facto de impedir uma mulher de contrair casamento e tambdm o rapto duma mulher com f im de
casarnento:

s5"o punidos com trabalhos correccionais atd dois anos.

Art. 234 Conclusflo de acordo sobre o casamento com pessoa que n6o tenha atingido a idade nfibil
conclusSo dnrn acordo matrimonial segundo os usos locais, com uma pessoa que n6o tenha

atingido a idade nribrl :
e punida com a privagdo da l iberdadc ate 2 anos ou com trabalhos correccionais at€
r  ano.

Se, para at ingir o f im acima indicado, houver violdncia sexual ou przit ica de relag6es sexuais
com pessoa que n6o tenha atingido a maturidade sexual, esses factos implicam responsabil idade penal
na base dos correspondentes art igos do presente C6digo.

Art. 235 - Bigamia ou po,ligamia
A bigamia ou a poligamia, quer dizer a corr vivdncia no mesmo lar com duas ou mais mulheres:

6 punida com a privagSo da liberdade at6. r ano ou com trabalhos correccionais por
igual perlodo de tempo.

casamentos forcados, os casamentos prematuros, a
pol igamia.

Achamos interessante reproduzir na integra o
Capitulo XI da 2." Parte do Cddigo Penal sovidt ico,
porque os comportamentos al i  previstos e punidos
consti tuem uma przit ica, bastante frequente em Mo-
gambique, gue estd a ser combatida no plano pol l t ico
e educacional.

Mas no nosso Pais ndo se trata de vestigios que
sobrevivem A margem duma sociedade extremamente
avancada, como e a Unid.o Sovidtica: eles fazem
parte duma estrutura econdmica e social t ipica do
feudalismo e ut i l izada pelo colonial ismo, cuja trans-
formaqdo profunda 6 tarefa de hoje e dos prdximos
anos.

Art. 236

tras
tarn

- Limites de efisicia do capitulo XI do presente C6digo
A eficdcia do presente Capitulo estende-se ls repriblicas autdnomas, regi6es autdnomas e ou-

localidades nas quais os factos socialmente da nosos enumerados no presente capitulo se apresen-

N. A. - Tradugdo livre
como sobreviv6ncias dos costumes tr ibais.



ilBISPRADEilCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO
Proc. 20 386 L.F.R. Ac6rd6o de 2apl$81

SUMARIO: (A atenuagflo extraordin6ria da pena
prevista no artiXlo 94 do C6diSo Penal 6 uma facul-
dade cuio uso esti condicionado n existOncia do
circunstdncias atenuantes ds especial valor, nflo
podendo ser aplicada quando as circunstincias ate=
nuantes soncorrem som as circunstincias a$ravantes
de forma equivalente.

Acordam em confer€ncia no Tribunal Superior de
Recurso :

- JAIME JULAI MUJOVO, casado, de z7 anos
de idade, trabalhador, natural de Chacana, Mapu-
languene, onde residia e data da pris6.o.

- Foi julgado e condenado na pena de rz anos
de prisdo maior, 2 5oo,oo MT de imposto de just iqa
e So,oo MT ao defensor oficioso por ter sido con-
siderado pelo entd.o Tribunal da Comarca de Maputo
como autor de um crime de homicidio voluntdrio
previsto e punido pelo art igo 3+g do C. Penal.

- Tempestivamente foi interposto recurso pelo
Digno Agente do Ministdrio Priblico, o qual, em
alegagOes sucintas e invocando a obrigagSo legal
de recorrer solicitou a confirmagS.o da sentenga por
nela se f.azer criteriosa apreciagS.o dos factos e
correcta aplicagSo da lei.

-  Nesta instAncia, o superior hierdrquico do re-
corrente solicitou a agravagS.o da pena por entender
que o relativo realce das circustAncias agravantes
e atenuantes julgadas provadas nAo just i f icar o uso
da faculdade de atenuag6o extraordinAria a que se
refere o art igo g+ n.o r do Cddigo Penal.

O Rdu foi condenado porque a 18 de Agosto
de ry28 munido de uma catana e uma navalha
surgiu ao caminho de Alexandre Muguanja Chongo
e, movido por cirimes, desferiu-lhe golpes que foram
a causa necessdria e directa da morte subsequente
da v i t ima.

- TUDO VISTO, DA-SE COMO PROVADO
O  S E G U I N T E :

-- A 18 de Agosto de ry78 a Talvina Chivurre,
esposa do R., deslocou-se com conhecimento deste
para Macaene no intuito de al adquir ir  agfcar, o
qual seria posto h venda no dia seguinte e que,
por dele haver falta no mercado, just i f icaria que
desde o dia anterior demarcassem os lugares na
bicha.

- O R. andava enciumado e convencido de que
a Talvina e o Alexandre Chongo se amantizavam.

- Sabedor do percurso que a Talvina iria per-
correr na deslocagdo a Macaene, o R. muniu-se de
uma catana e um canivete e saiu-lhe ao caminho,
encontrando-a na companhia de Massone Chongo e
Alexandre Chongo, irm6os entre si e de Laurentina
Munjovo, cunhada do R.

- Qsnysncido de que n6.o era por coincid8ncia
que o Alexandre Chongo se dir igia a Micaene, na
companhia da Talvina, o R. atacou-o de seguida
com a catana, produzindo-lhe os golpes descritos
no exame de fls. 7 dos autos e decepando-lhe par-
cialmente o pescogo quando a vlt ima jd se encon-
trava prostrada, provocando-lhe por esse meio a
morte.

' - O R. nega ter actuado com intengSo de matar
mas essa intengd.o depreende-se claramente de todo

o circunstancionalismo exterior que rodeou a prdtica
do crime, designadamente o facto de se ter munido
com a catana e o canivete e de ter degolado par-
c ia lmente a  v i t ima

-  PONDERANDO -
- O R. afirma que agiu como se descreve nos

autos porque se sentia provocado pela inf idel idade
da Talvina com a vitima, mas como bem se afirma
na douta sentenqa em aprego isso ndo foi provado.

- Pelo exposto, cometeu o R. um crime de ho-
micldio voluntd.rio p. e p. pelo artigo 34g do C.
Penal, agravando-lhe a responsabilidade as circuns-
tAnc ias r r .& (surpresa)  e  28. '  (arma)  do ar t igo 34
e atenuando-lhe as circuntdncias r." (bom compor-
tamento anterior),  9. '  (espontAnea confissd.o) e 43
(perturbagdo emocional por ci6mes) do .art igo 39,
sendo ambas disposig6es citadas do C. penal.

- O relativo realce das circunstAncias agravantes
e atenuantes invocadas ndo justifica o uso da facul-
dade de atenuagAo extraordin|ria a que se refere
o art igo 94 n.o r do C. P., mas sim a atenuagdo
ordindria do art igo 9r do mesmo Cddigo.

- Nfs5fss termos acordam em julgar o Rdu Jaime
Julai Mujovo como autor material de um crime de
homicidio voluntd.rio simples prevenido pelo artigo
349 do C. Penal e, no uso da faculdade de atenuag6o
ordinrir ia contida no n.o r <in f ine, do art igo 9r
do jzi citado diploma legal condenam-no em nome
da Repdblica Popular de Moqambique na pena de
catorze anos de prisdo maior, 5o ooo,oo MT de
indemnizag1,o a quem a ela se mostrar com direito
(cinquenta mil  meticais), confirmando no mais a
sentenga em recurso.

Declaram-se perdidos a favor do Estado os ins-
trumentos do crime.

Imposto mlnimo nesta instAncia.
Maputo,  z4 de Fevere i ro  de r98r .

(Assinados) Laura Ferreira Rodrigues - Victor
Manuel Serraventoso - Jodo Manuel Mart ins.

TRIBUNAL POPULAR
D A  L O C A L I D A D E  D E  Z O N G O E N E

Julgamento do dia 24 de Junho de lgg0
SUNIARIO: Como o Tribunal de Localidade aplica
a medida da privagio de um direito cujo uso imo.
derado originou a infracAflo.

No dia vinte e quatro do mds de Junho houve
julgamento apresentado por ALBERTO DUMA
contra sua esposa ANGELINA JOAQUIM MACIE
a qual, se-pre que bebe, pro".rru rg.Jdi, seu marido
e fazer distrirbios, ndo deixando dormir os seus
vizinhos do Bloco. Interrogada pelo Tribunal sobre
as acusag6es feitas pelo ALBERTO DUMA, a
ANGELINA MACIE respondeu que era verdade
aquilo que o seu marido disse, que faz isto quando
estd embriagada.

SENTENQA

O Tribunal, vendo a posigd.o da rd, velha e pobre,
integrou a referida ANGELINA e Cooperativa- Agrl-
cola, para guardar pardais no arroz durante trinta
dias e tambdm foi ordenada para deixar de beber
durante aqueles dias.

Qual foi o espanto, quando ela terminou cumprir
o determinado ! Apresentou-se ao Tribunal para
agradecer dizendo que nunca mais voltaria a beber,
porque ag'ora dd.-se bem com o seu marido, assim
como com todos os seus vizinhos.

L---
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TRIBUNAL POPULAR
DA LOCALIDADE DE MACUACUA

Julgamento do dia 25 de Agosto de 1980

SUMARIO: Como o Tribunal Popular de Losali=
dade iulga menores nilo imputiveis e responsabiliea
os pais segundo os princfpios que presidem i sons'
trugio do sosialismo.

Aos vinte e cinco dias do m€s de Agosto do ano
de mil novecentos e oitenta, neste Tribunal da Loca-
lidade de Mzr.cudcua, procedeu-se ao julgamento do
crime cometido pela nacional, menor de 15 anos de
idade, de nome MARANHANE MACHAVA, fi lha
de Gongalves e de Maria Cossa, solteira, aluna da
i.' classe, natural de Chilatanhane e residente em
Nlatumatdwalo, Area desta Localidade.

Por quanto indicam os autos, a rd MARANHANE
GONQALVES MACHAVA, jd identif icada, praticou

o crime de roubo da roupa dos seguintes nacionais:
a Catarina Simi6o Mondlane vestido, uma
capulana e uma camisa de crianga; a Tefasse Neve
- um vestido I a Nora Valente Panguele - duas
camisas, um vestido, uma capulana, um casaco,
meia saia e um lengo da cabega.

Produzida a prova e feitas as alegag6es, os senho-
res julzes retiraram-se para a sala das deliberagdes,
donde voltaram jA com a sentenga proferida. O
Senhor Juiz Presidente leu a seguinte sentenga:

Em nome da Repriblica Popular de Mogambique,
este T'ribunal entrega a roupa roubada aos lesados
e ndo aplica nenhuma pena de multa nem alguns
dias de Reeducag6o e rd MARANHANE MA-
CHAVA, menor de rS anos de idade.

O Tribunal deu a responsabilidade ao pai para
que este cuide bem da filha, dando-lhe todo o am-
paro devido e todos os DIREITOS DA CRIANQA:
que a filha seja alimentada, abrigada, vestida e edu-
cada por ele.

NEGIJLAMEI{T$ PARA A IIETEII$NO OO$ OIDADI(IS I{A R. P. M.
COMPETDNCIA E PRAZOS

Na Reptblica Popular de Mogambique os cidadflos s6 podem ser presos:

E\,T FLAGRANTE DELITO POR:

a) t\gentes de autoriclade;
b) Qualquer cidadSo.

FOR.\ DO I.. 'LAGRANTE DELITO POR:

a) Magistrados dos Tribunais (Juizes e l)elegados do M." P.') t
b) As autoridades do SNASP que tenham legalmente esse poder;
c) Comandante-Geral da P.P.iVI. e Comandantes Provinciais, Distritais e dos postos da

P . P . M . ;
d) Director Nacional  da P.I .C.,  Inspectores e Subinspectores da P.I .C.;
e) Comandantes das Unidades Militares com funqdes de comando nas localiclades onde

nd.o existam as autoridades refericlas nas alineas anteriores.
O Responsdvel Provincial da P.P. deve apresentar o preso ao Responsdvel Pro-

vincial da P.I.C. mediante ordem escrita no prazo de 48 horas.

PRAZOS DM QUE SE PODE MANTER ; \  PRISAO A ORDEM DA P.P.

t\ 24 horas quando preso em flagrante delito e em processo de transgress6es e processo
sumdrio. Nestes casos, quando fora de flagrante delito o cidaddo deve ser solto ime-
diatamente pelas estruturas competentes porque a detengdo 6. sempre ilegal.

b) 48 horas quando tendo sido preso em flagrante delito a investigagdo do crime seja
de competSncia da P.I .C. ou do S.N.A.S.P.
A P.P. n6o pode ter nenhum preso 5 sua ordem para a16m do prazo de 48 horas.

PRAZOS EM QUE SE PODE MANTER A PRISAO A ORDEM DA P. I .C . :

r. - 16 dias por crimes'a que corresponda pena de prisSo at6 z anos.
z. - 34 dias por crimes a que corresponda pena de prisdo superior a 2 anos (penas

maiores).

3. - 84 dias par^ crimes cuja instrugdo 6 da exclusiva compet€ncia da P.I.C. '(estupe-

facientes, falsificag6es de notas e moedas).

4.- Crimes que n6o beneficiam de prazo limitado porque ndo beneficiam de <<Habeas
Corpus, (crimes contra a economia).


