ArL 2.o As penas estabelecidasna Lei n.o 2179, de 1
de Margo (Lei dos Crimes contra a Segurangado Povo
e do Estado Popular), s6o aplicaveisaos crimesrpraticados
desdeque os actos
desdea procla:naEdoda independOncia,
praticados fossem qualificados como crirnes pela lei penal
e n6o tenham sido sujeitos a julgamento, bem corno os
actos que sejam consideradoscrimesir face dos principios
de Direito Internacional geralmentereconhecidos.
Art. 3." O Tribunal Militar Revolucion6rio julga sem
recurso.
Art. 4.o- 1. O Tribunal Militar Revolucionilno 6 constituido por cinco juizes designadospelo Minist6rio da
Defesa Nacional, sendo um deles Presidente.
2. No impedimento de qualquer dos juizes por tempo
superior a seis rnesesser6 designadoum substituto.
Art. 5." O Tribunal Militar Revolucion6rio julga por
maioria dos seusmembrosn6o podendoreunir com menos
de tr6s.
Art. 6.o Quando o Tribunal Militar Revolucion6rio aplique a pena de rnorte esta 6 executadapor fuzilamento nos
cinco dias imediatos.
Art. 7.o Sempreque o julgue convenientei boa realingdo da Justiga o Tribunal Militar Revoluciondriopoder6
exercera sua compet€nciaem qualquerponto do ternt6rio
nacional fora da capital.
Art. 8.o Fara representaro Ministdrio Friblico o Ministdrio da DefesaNacional designar6um quadro superior
das F. P. L. M., que poder6 ter assessores.
Art. 9.o Quando o arguido nio tenha defensorconstituido o Tribunal designar6um defensoroficioso.
Art. 10." O Minist6rio Priblico deduzir| a acusagdono
prazo de cinco dias a contar da data em que o processo
lhe for remetido pela entidadeinstrut6ria.
Art. 11." A acusagdoser6 feita em artigos que deverdo
conter:
1. Identidade do arguido ou qualquer indicagdoque
permita determinara sua identidade;
2. Descrig6odos factos que constituemo crime' indicando-seo rempo e lugar, o motivo por que
foram praticados bem como todas as circunstAnciasque tenham precedido,acompanhadoou
seguid.*os factos e que sirvam b apreciagSoda
culpabilidadedo arguido;
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3. Qualificagl.ojuridica dos factos, enquadrando-sena
lei aplic6vel;
4. Rol de testemunhas,declarantese indicagdo das
demaisprovas;
5. Data e assinaturado acusador.
Unico. Deduzir-se-6 uma rinica acusagdocontra todos
os arguidos que devam responder conjuntamente.
Art. l2.o- 1. Deduzidaa acusagdoo Tribunal decidir6
se o processodeve ser objecto de julgamentoou se deve
ser devolvido i entidadeinstrut6ria para mais dilig6ncias
ou finaLnente mand6-lo-6 arquivar. Este despacho ser6
proferido no prazo de 48 horas.
2. Se o despachofor de recebimentoda acusagdoo
Tribunal emite uma nota de culpa, a ser notificada ao
arguido e seu defensorno prazo de 48 horas, devendoa
mesmaser elaboradanos termosdo artigo 1l.o naquilo que
lhe for aplic6vel.
3. O arguido ou seu defensor poderdo alegar o que
entenderemconvenienteb sua defesano prazo de cinco
dias ap6s a notificagdo.
Art. 13.o- 1. Expirado o ptazo de cinco dias o Tribunal apreciard as alegag6esda defesa e designard data
para o julgamento.Este despacho6 notificado ao representantedo Minist6rio Pfblico, ao arguido e ao defensor
com uma anteced6nciaminima de 48 horas.
2. A presengana audiOnciaem julgamento das testemunhas que interessemir defesa e que residam fora da
sede do Tribunal ou do lugar do julgamento,6 garantida
pelo arguido e seu defensor.
Art. I4.' A audiOnciade julgamento 6 pfblica salvo
se a publicidadeofendero pudor, o interesseou a ordem
p0blica, caso em que o Tribunal declarard a audiOncia
secreta.
Art. 15.o- l. Os depoimentosem julgamenton5o ser6o
reduzidosa escrito,fazendo-secontudo uma acta resumida
lavrada por um dos funcion6riosda Secretariado Tribunal.
2. O registo magndticos6 poder6 ser efectuadocom a
autonzaEdodo Tribunal.
Art. 16." Aberta a audidncia o Juiz Presidenteproceder6 a identificagdodo r6u ap6s o que mandar6 ler a
acusagdoe a defesaescritaque tiver sido apresentada.
Art. l7.o-1. O rdu ser6 interrogadosobre os factos
de que vem acusadopor qualquer dos juizes e seguidamente pela acusa$o e defesa.
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2. Ap6s o interrogat6rio do r6u far-se-6 a inquirigdo
das testemunhase declarantes,procedendo-seas acareag6es, exibigdo dos documentos e produgdo das demais
provas existentes.
3. Finda a produg6o da prova dar-se-6a palavra ao
representantedo Ministdrio Pdblico e seguidamenteao
defensorpara as alegag6esfinais, n6o se additindo rdplicas.
Art. 18."- 1. Terminadasas alegag6es
o Juiz presidente
perguntar6 ao rdu se tem ,algo mais a apresentarem sua
defesa, encerrando a audicnCiaap6s a intervengdo deste.
2. A audiOnciade julgamento ser6 continua, s6 se interrompendo quando for absolutamentenecessdrio.
3. Encerrada a audi€ncia o Tribunal retira-se para deliberar e lavrar a sentenga.
Art. 19.'- l. o rribunal apreciar| especificadamente
na sentengaos factos alegadospela ,acusagd,o
e pela defesa
e outros que se produzam durante a audi€nciaem julgamento.
2. o rribunal poder6 condenar por infracado diversa
d3guela por que o rdu vem acusadodesde qo" or s.u,
elementosconstitutivosconstem da nota de culpa ou se
venham a conhecere provar durante a audidncii em julgamento.
Art. 20." A sentengaser6 elaboradapor escrito observgn{o-s_eo p_rescrito
no artigo 11." naquilo que for aplic6vel, devendo ainda conter:
l. Os factos que o Tribunal considerouprovadosbem
como as circunst0nciasagravantesou atenuantes;
2. A condenagdona pena aplicada;
3. Data e assinaturados juizes.
Art. 21.' A sentenga6 lida publicamentepelo Juiz presidenteem nome da Repfblici Popular de^Mogambique,
na presengado r6u, do representantedo Ministdrio pfblico
e do defensor.
Art. 22.' Os prazos referidos na presentelei poder6o
ser reduzidospelo Tribunal relativamenteaos arguidos que
se encontremdetidosi presentedata.
Art. 23." A compet6nciado Tribunal Militar Revoluciondrio extinguir-se-6logo que o Minist6rio da Justiga
t9nh.aasseguradoo exerciciopelos Tribunais das competonciasque lhes s6o atribuidaspela Lei dos crimes contra
a Segurangado Povo e do Estado Popular.
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