


ArL 2.o As penas estabelecidas na Lei n.o 2179, de 1
de Margo (Lei dos Crimes contra a Seguranga do Povo
e do Estado Popular), s6o aplicaveis aos crimesr praticados
desde a procla:naEdo da independOncia, desde que os actos
praticados fossem qualificados como crirnes pela lei penal
e n6o tenham sido sujeitos a julgamento, bem corno os
actos que sejam considerados crimes ir face dos principios
de Direito Internacional geralmente reconhecidos.

Art. 3." O Tribunal Militar Revolucion6rio julga sem
recurso.

Art. 4.o - 1. O Tribunal Militar Revolucionilno 6 cons-
tituido por cinco juizes designados pelo Minist6rio da
Defesa Nacional, sendo um deles Presidente.

2. No impedimento de qualquer dos juizes por tempo
superior a seis rneses ser6 designado um substituto.

Art. 5." O Tribunal Militar Revolucion6rio julga por
maioria dos seus membros n6o podendo reunir com menos
de tr6s.

Art. 6.o Quando o Tribunal Militar Revolucion6rio apli-
que a pena de rnorte esta 6 executada por fuzilamento nos
cinco dias imediatos.

Art. 7.o Sempre que o julgue conveniente i boa reali-
ngdo da Justiga o Tribunal Militar Revoluciondrio poder6
exercer a sua compet€ncia em qualquer ponto do ternt6rio
nacional fora da capital.

Art. 8.o Fara representar o Ministdrio Friblico o Mi-
nistdrio da Defesa Nacional designar6 um quadro superior
das F. P. L. M., que poder6 ter assessores.

Art. 9.o Quando o arguido nio tenha defensor consti-
tuido o Tribunal designar6 um defensor oficioso.

Art. 10." O Minist6rio Priblico deduzir| a acusagdo no
prazo de cinco dias a contar da data em que o processo
lhe for remetido pela entidade instrut6ria.

Art. 11." A acusagdo ser6 feita em artigos que deverdo
conter:

1. Identidade do arguido ou qualquer indicagdo que
permita determinar a sua identidade;

2. Descrig6o dos factos que constituem o crime' indi-
cando-se o rempo e lugar, o motivo por que
foram praticados bem como todas as circuns-
tAncias que tenham precedido, acompanhado ou
seguid.* os factos e que sirvam b apreciagSo da
culpabilidade do arguido;
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3. Qualificagl.o juridica dos factos, enquadrando-se na
lei aplic6vel;

4. Rol de testemunhas, declarantes e indicagdo das
demais provas;

5. Data e assinatura do acusador.

Unico. Deduzir-se-6 uma rinica acusagdo contra todos
os arguidos que devam responder conjuntamente.

Art. l2.o - 1. Deduzida a acusagdo o Tribunal decidir6
se o processo deve ser objecto de julgamento ou se deve
ser devolvido i entidade instrut6ria para mais dilig6ncias
ou finaLnente mand6-lo-6 arquivar. Este despacho ser6
proferido no prazo de 48 horas.

2. Se o despacho for de recebimento da acusagdo o
Tribunal emite uma nota de culpa, a ser notificada ao
arguido e seu defensor no prazo de 48 horas, devendo a
mesma ser elaborada nos termos do artigo 1l.o naquilo que
lhe for aplic6vel.

3. O arguido ou seu defensor poderdo alegar o que
entenderem conveniente b sua defesa no prazo de cinco
dias ap6s a notificagdo.

Art. 13.o - 1. Expirado o ptazo de cinco dias o Tri-
bunal apreciard as alegag6es da defesa e designard data
para o julgamento. Este despacho 6 notificado ao repre-
sentante do Minist6rio Pfblico, ao arguido e ao defensor
com uma anteced6ncia minima de 48 horas.

2. A presenga na audiOncia em julgamento das teste-
munhas que interessem ir defesa e que residam fora da
sede do Tribunal ou do lugar do julgamento, 6 garantida
pelo arguido e seu defensor.

Art. I4.' A audiOncia de julgamento 6 pfblica salvo
se a publicidade ofender o pudor, o interesse ou a ordem
p0blica, caso em que o Tribunal declarard a audiOncia
secreta.

Art. 15.o - l. Os depoimentos em julgamento n5o ser6o
reduzidos a escrito, fazendo-se contudo uma acta resumida
lavrada por um dos funcion6rios da Secretaria do Tribunal.

2. O registo magndtico s6 poder6 ser efectuado com a
autonzaEdo do Tribunal.

Art. 16." Aberta a audidncia o Juiz Presidente proce-
der6 a identificagdo do r6u ap6s o que mandar6 ler a
acusagdo e a defesa escrita que tiver sido apresentada.

Art. l7.o-1. O rdu ser6 interrogado sobre os factos
de que vem acusado por qualquer dos juizes e seguida-
mente pela acusa$o e defesa.
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2. Ap6s o interrogat6rio do
das testemunhas e declarantes,
g6es, exibigdo dos documentos
provas existentes.

r6u far-se-6 a inquirigdo
procedendo-se as acarea-
e produgdo das demais

3. Finda a produg6o da prova dar-se-6 a palavra ao
representante do Ministdrio Pdblico e seguidamente ao
defensor para as alegag6es finais, n6o se additindo rdplicas.

Art. 18." - 1. Terminadas as alegag6es o Juiz presidente
perguntar6 ao rdu se tem ,algo mais a apresentar em sua
defesa, encerrando a audicnCia ap6s a intervengdo deste.

2. A audiOncia de julgamento ser6 continua, s6 se inter-
rompendo quando for absolutamente necessdrio.

3. Encerrada a audi€ncia o Tribunal retira-se para deli-
berar e lavrar a sentenga.

Art. 19.'- l. o rribunal apreciar| especificadamente
na sentenga os factos alegados pela ,acusagd,o e pela defesa
e outros que se produzam durante a audi€ncia em julga-
mento.

2. o rribunal poder6 condenar por infracado diversa
d3guela por que o rdu vem acusado desde qo" or s.u,
elementos constitutivos constem da nota de culpa ou se
venham a conhecer e provar durante a audidncii em jul-
gamento.

Art. 20." A sentenga ser6 elaborada por escrito obser-
vgn{o-s_e o p_rescrito no artigo 11." naquilo que for apli-
c6vel, devendo ainda conter:

l. Os factos que o Tribunal considerou provados bem
como as circunst0ncias agravantes ou atenuantes;

2. A condenagdo na pena aplicada;
3. Data e assinatura dos juizes.

Art. 21.' A sentenga 6 lida publicamente pelo Juiz pre-
sidente em nome da Repfblici Popular de^Mogambique,
na presenga do r6u, do representante do Ministdrio pfblico
e do defensor.

Art. 22.' Os prazos referidos na presente lei poder6o
ser reduzidos pelo Tribunal relativamente aos arguidos que
se encontrem detidos i presente data.

Art. 23." A compet6ncia do Tribunal Militar Revolu-
ciondrio extinguir-se-6 logo que o Minist6rio da Justiga
t9nh.a assegurado o exercicio pelos Tribunais das compe-
toncias que lhes s6o atribuidas pela Lei dos crimes contra
a Seguranga do Povo e do Estado Popular.
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