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Alterag6es radicalizam combate
- f"'lil";"iiEil'i:"*.i,i ,'ff#':''$i:

nadas ao abastecimento e satisfa-
g5o das necessidades da popula-
qdon. Contra estes crimes. prev€
penas de ,.doze a trint:, anos de
prisSo ou pena de morte>. Neste
artigo estSo igualmente contem-
plados o assalto a mdg armada a
,.bancos, instituig6es financeiras,
com o objectivo de pdr em caus€.
a seguranga P- economia do Esta-

do>.

Outros crimes, como sejam a fal-

sificacSo de moeda ou titulos de

pagamentg, assinaturas, carimbos

ou documentos; actos equiParados

a terrorismo ou esPionagem, mer-

cenarismo e boatos; tribalismo ou

outras actuag6es que comprometl.m

a unidade nacional, ofensa A honra

de dirigentes ou familiares em 1'"

grau, entrada e saida ilegr.l do

Pais, sdo punidos com Penas que

variam entre dois a ' trinta snos de

prisSo, graduaqSo que se Prevd
varie de acordo com e,s circuns-

tAncias especificas da sua prdtica.
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O Capitulo II ila Lei 2/79 sobre os Crimes Con-

tra a Seguranga do Povo e do Estado Pop-ular conhe-

ce, desd" o p"trado dia 15, uma nova redacgdo' Pela

f,ei f /gf, apiovada nessa data pela-Comiss6o Perma-

nente da AJsembleia Popular, introduziram-se naque'

l" 
""pit"lo 

alterag6es q"u 
"-dectem 

um maior rigor

". 

-p'.r"iqao 
ae 

""tot 
qn" de qualluer forma lesem

g""i"-"ot,e a estabilidade econ6mica e social do Pais'

A Lei 1/83. recentemente aPro-

vada, deixa intactas, na sua reCac-

gdo, os capitulos I, III e IV, que

trata.m, respectivamente dos Prin-

cipios Gerais, Crimes Militares e

InstruqSo, Julgamento e Recurso'

Para efeitos de aPlicaqdo, as re-

centes alterag6es entendem-se co-

mo normativas jA Para os casos

previstos que estejam aguardan-

do julgamento.

Reflexo da maior severidade que

se pretende no julgamento e Pu'
niqSo de actos desestabilizadores,
a Lei l/83 prev6, contrariainente
a sua redacqSo anterior. a aplic.:,-
g5o da pena capital - dePendendo

das circunstAncias actbs de

candonga ou violagSo e a'ssaltos a

mdo armada.
Passiveis de Pena de morte s5o

ainda os crimes de alta traigSo, en-

tendendo-se como tal os actos que

violem (<os deveres fundamentais

do patriotismo> em Prejuizo das

"".tt", 
de indePenddncia, integri-

dade ou soberania nacional; o aten-

tado d vida ou integrida.de ffsica

do Chefe do Estado - consideran-

do-se os actos PreParat6rios como

crime consumado - a rebeli6o ar'

mada, rrotim, Pirataria e raPto'

Nr, alinea b) do seu artigo 26-",

sobre o crime de sabotagem, a lei

descreve-a como sendo. tambr5m, a

destruiqSo ou danificagSo de <ins'

talag6es de 6rg5os da Frelimo, do


