
Lei. sobre penos
msis severqs contro inimigos do Revolugdo

lraticantes de divisas e de estupetacienles, conlrabandistas, boa.
leiros, intriguislas e caluniadores, langadorcs de panfleto3, ladr6er
e fomenladores de negligencia, desorganiragio c indlsciplina.

Este tipo de bandido actua para provocar a tome, a car€ncia,
a baixa de produgio, a fuga de divisas c a corrupgiio, para langar
o caos econ6mico e criar a desordem social, a intranquilidbdc e
mal-eslar dos cidadios, particularm€nle nos ccnlror urbanoe,

Todos estes bandidos sio o inimigo dirccto do porro mogam.
bicano. Eslio conlra as conquislas popufar€s, conlra o nossg
povo que 6 o aulor deslas conquistas e conlra o Estado que 6 o
seu instrumento para o exercicio d.) poder popular. Os bandidoc
servern os exploradores, a quem impadimos de conlinuar a humi-
t h a r e e x p l o r a r o p o v o .

.Com a sua ac9ao, lodos estss bandidos corroem os valore!
da sociedade que eslamos a construk, o valor .do trabalho
honesto, o respeito pela propriedade estaial ou ge$oat, a 6tice
prolissional, o eslabelecimento dc €1a96€l siir enlrc oa cidadaor,
que sdo a base de qualquer sociedadc.

O viver e enriquecer rapidamente, i custa do sqfrimento a
exploracSo daqueles que tem tome, passa a rcr a forma de vida
de uma camada de gente sem escr[pulos. sam vcrgonha e sern
moral.

Mais grave ainda, estende-s! crsa corrupgiio dc valorel is
pr6prias criangas e lovens que sio envolvidos nas aclividades
criminais, que podem dar lugar a uma verdadeira casla de mar.
ginais, alingindo a prdpria esperancr e o fu:uic aa lrre5s.

conlra estes criminosos, o Povo mogambicano tem crprss,
sado de maneira vigorosa o seu fuio. A Asssmbleia popular na
sua 11.a SessSo reafirmou a necessidade de punir severrmenta
todas eslas aciividades que atectam quolidlanamenle a vida a
lranquilidade de pacilicos cidadEos, ameagam a P6lria e a.Beyo-
lug6o.

O poder duramenle conquistado pclo povo mogrmblcaro
deve exercer-se com implacdvet severidade para com todo! o!
seus inimigos e por todos os meios.

Porquo as medidas punitivas atd agofr prallcadas, norneada.
mente a prisSo, se tem revelado inadequadar para detei a onda
de crimes, torna-se necesserio inlroduzir m€didas punltivag e cdu.
eativas que pelo seu signilicado c car6cter pribllco roprimam com
efic6cia os criminosog.

Publ icamos em seguida.  na in tegra,  a Lei  n . "  5 /83 da Comis-
s5o Permanente da Assembie ia Popular :

LEr N."  5/83
de 31 de Marco

Vivemos na Reptblica Popular de Mogambique uma fase de
luta de classes parlicularmenle aguda. O Povo mogambicanc
lmplanta e reforga ! poder popular. A contra-revoluQao age com
uma crescente agressividade ctiminosa.

Tomdmos o poder politico, lrulo da luta her6ica viloriosa de
liberlagSo nacional : inicidmos, com a Independencia, a edllica-
geo em todo o Pais de uma sociedade livre da opressdo e da
exploragao do homem pelo homem,

Fizemos da romada do poder politico um meio de realizarmos
o obiectivo supremo da lula a.mada .evolucioniiria de libedageo
nacional e da conquisla da lndependencia Nacional: criar a Nagao
mogambicana, edilicar um Estado soberano, democr6lico e popular.
vencer o subdesenvolvimento e construir o socialismo, alcancando
o bem-estar material e moral para todo o Povo mocambicano,

Perante o avanqo firme da nossa Revolufio o inimigo reage
violenlamenle e pralica barbaridades, perturba a ordem social e a
Iranquilidade dos cidadaos, sabota a economia, na tentaliva va de
minar os lundamentos do poder popular.

Os bandidos armados massacram, assassinam, mutilam, vio-
lam e raplam cidadaos nacionais e eslrangeiros, deslroem bens
materiais, arrasam aldeias comunais, queimam culturas e celeiros,
destroem semenles. roubam gado, alacam comboios e machim-
bombos. e assassinam os seus passageiros, deslroem escolas e
o seu material, assallam centros de safde, deslroem tabricas G
lolas, sabotam os centros de abaslecimento de egua, saboram a3
cenlrais e linhas de lransmissio de energia el6clrioa, dep6sitoe
€ condutas de combuslivel.

Os bandidos armados, s5o preparados e apoiados pelo ini-
migo externo, aciuam como inslrumento pafa .causar o tetror no
seio da populagSo e provoca, destruic6es e gerar a fome.
O obiectivo 6 paralisar a produqio e des€stabilizar o nosso Es-
tado, deslruir o poder popular.

No seio da nossa sociedade actuam tamb6m bandidos neo
armados: os candongueiros, especuladores e acambarcadores,
saboladorcs, assallantes, raplotes, malfeitores, violadotes de me.
nores, aliciadores e utilizadores de menoles na priil ica de delilos,

Ncsles lermos, ro abrigo do arligo 44 da Constitulgao, e
Comissio Permanenle da Assembleia Popular derlerminal

ARTIGO 1

A plna de chicotada ser6 aplicada aos aulores, crimplices e
encobridores dos seguintes crimes consumados, lrustrados ou
lenlados:

a) crimes conlra a Seguranga do Povo e do Estado popular;
b) candmga em lodas as suas tormas, nomeadamenle, esp€-

culagao e aqambarcamento, ctime conlra o abastecimenlo
pribllco, trdfico ilegal de divisas, conlrabando;

c) assallo i mio armada, pertenga a organizacao, quadrilha
ou bando de rialfeitores;

d) roubo;
€) esiupro e Yiolaeao de menores,

ARTIGO 2

Quando a parlicular graridade polilica, econ6mica e social
do delilo; os anlecedefltes criminais ou a personalidade do deli.
guente o exiia, os Tribunais poderao decidir aplicar a pena de
chicotada aos aulores, cimplices c encobridores dos s€guintes
cr imes:

e) turlo;
b) homicidio voluntdrio;
c) violafio;
d) allciamento, incilamento e utilizagSo de m€nores na pr6.

lica de delilos;
a) lrdtico de eslupetacientes;
f) cobranga de pregos manifeslamenle desproporcionados

ao lipo e natureza do servigo prestado,

AFTIGO 3

'1, A.gena relerida nos arligos anteriores 3eri aplicada cumu.
laliyamente com as penas lixadas nas leis penais.em vigor
c nao pode s€r suspensa na sua execueio ou substituida
por prisao ou mulla,

2, Se o crimo lor de pequena gravidade, o Tribunat poder6
docidlr aplicar aulonom'amenlo ! pena de chicolads,

Nio se aplicar6 a pena Ce chicotada quando o criminoso
t iver  s ido condenado i  pena de mor le,

ARTIGO 4

A pena de chicotada serd de IrCs a lrinla chicoladas pot
sC-rie, podendo.aplicar-se ai6 ao limite de tr6s s6ries espaqada$
por pefiodos nio interiores a I dias"

A pena ser6 graduada de acordo com a gravidade social doi
delilos.

ARTIGO 5

A pena. de chicotada serd aplicada pelos Tribunais Popularel
cm todos os escal6es e pelo Tribunal Mililar Revolucionario, do
acordo corn as respeclivas competencias definidas na lei.

ARTIGO 6

A. pena de chicolada ser6 execulada em lugar priblico com
leitura prdvia da senlenga,

ARTIGO 7

1, Atendendo 6 natureza e rrrcunsiancias do crime, os anle-
cedentes criminais ou a personalidadg do criminoso, os

. Tribunais pod€reo decidir a aplicacAo da pena de interd!
gSo de residdncia como pena acess6ria das demais penas

' que lhe forem aplicadas.

2 A pena de inierdig5o de resid€ncia eslabelecerii a 6rea ou
ireas terriloriais em que c criminoso nio poderd residir
nem frequentar durante 'um periodo de seis meses a cinco
anos,

.3, Quando o lulgue mais adequado, o Tribunal poderi tixar
resid€ncla ao criminoso.

ARTIGO 8

A presenle L€i enlra imediatamenle em yigor e aplica.sg aos
casos ainda n6o iulgados.

. Aprovada pela Comissdo Permanente da Assembleia Popular.
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