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Na perspectiva de que ..o poder dtlramente
conquistado pelo Povo moqambicano> se exerqa
com <<implaciivel severidade para c,orn todos os
seus inimigos e por todos os meios>> a Comiss6o
Permanente da Assembleia Popular tornou Pti-
blica, no passado dis I de Abril, a Lei n." 5/83-
No quadro desta, introduzem-se penas de apli-
caqio de chicotadas, interdiqdo ou fixagSo de
resid€ncia contra autores, crimplices ou enco-
bridores de actividades lesivas i seguranqa so-
cial, sob qualquer forma em que se manifestem.

O pre0mbulo ds Lei ora aProvada, recorCr o
facto de gu€, na RPM, <.vivemos uma fase de

luta de classes particularmente aguda>t enr que
(o Povo moqambiceno implanta e reforqa o po-

der popular>, enquanto a contra-revolugio <.age

com uma crescente agressividade criminosat>.
A introdug5o destas puniq6es responde il

constatagio de que as at6 agore praticadas se
revelam <inadequadas para deter a onda de
crimesrr.

O artigo I desta Lei prev€, assim, a apli-
cagSo de chicotadas a casos como crime contra
a Seguranqa do Povo e do Estado Popular, <<can-
donga em tod.as as suas formas>>, assalto, estu-
pro e violaqio de menores. entre outros crimes.

Desclobrando, o artigo 2 refere que (quando a
particular g;ravidade politica, econ6rnica e so-
cial do delito> o justifique, poderdo ser aplica-
das as chicotadas no crime de furto, trffico de
estupefacienLtes, violaqio e homicidio volunt{rio.

((A perra referida nos artigos anteriores>>
refere o artigo 3 <<serd aplicada cumulativamen-
te com ps 'penas fixadas nas leis penais em
vigor <<n6o podendo ser suspenba nem substi-
tuida por multa ou prisflo. No nrimero tr€s des-
te artigo, afirma {ue as chicotadas n6o se apli-
cam a c.asoti em quei o <<criminoso tiver sido
condenado b morte>>, estabelecendo o artigo
quarto que (<a pena serd de tr6s a trinta chico-
tadas por sdrie>> atd ao limite de tr6s s6ries
espaqedas pr)r periodos ndo inferiores a oito dias.

Com cardcter acess6rio em relaqSo a outras
penas, a interdiido de resid€ncia atenderd <e
natureza e circunstfincias do crime, os antece-
dentes crinrinais ou ,a personalidade do cri-
rninoso>>.

Finalmr:ntc, o artigo oitavo, irrdicando a
entrada imediata da Lei em vigor, refere que a
mesma se aplica <aos casos ainda nlo julgaCcs>>.
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