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‘COMISSAO PERMANENTE 
DA ASSEMBLEIA DO POVO 

Lei no 8/385 
de 16 de Setembro 

  

a 

© aumento do. indice da criminalidade isolada e 
' organizada sobretudo nos centros urbanos, gera um 

4? 

e 

clima de inseguranga e intranquilidade & maioria do 
nosso Povo que se dedica afincadamente as tarefas da 
Defesa.e da Reconstrucio Nacional. 

H4 pois necessidade de tutelar juridicamente com 
mais vigor os bens juridicos fundamentais indispensé- 
veis. para que possamos marchar decididamente para 
a edificacio duma Pétria Socialista, 

Urge também preencher a drea de aplicacdo inte- 
gral de pena prevista no n.° 1 do artigo 55° do Cé- 
digo Penal, introduzida pela Lei n° 3/78. 

Nestes termos, a0 abrigo da alinea b) do artigo 38.° 
da Lei Constitucional e no uso da faculdade que me 
€ conferida pela alinea i) do artigo 53° da mesma 
Lei, a Comisséo Permanente da Assembleia do Povo 
aprova e eu assino e faco publicar a seguinte Lei: 

ARTIGO 1: 

O artigo 263.° do Cédigo Penal passa a ter a se- 
guinte redaccdo: . 

Artigo 263.° — (Associagaéo de Malfeitores). 
Aqueles que fizerem parte de qualquer asso- 

ciagéo formada para cometer crimes e cuja orga- 
nizacio ou existéncia se manifeste por conven- 
Cao ou por quaisquer outros factos, serfio con- 
denados a pena de priséo maior de 2 a 8 anos, 
salvo se forem autores da associacao ou nela exer- 
cerem direcgéo ou comando, aos quais seré apli- 
cada a pena de 8a 12 anos ‘de priso maior. 

'§ tnico,— Serfo punidos como ctimplices dos 
autores da associagéo ou dos que nela exercam 
fungdes de direcgfio ou comando, os que a.estas 
associacgGes ou quaisquer divisdes dela fornece- 

rem cientes e voluntariamente armas, munic¢ées, 
instrumento de crime, guarida ou lugar para a 
reuniao, ce 

ARTIGO 2. | 

- O artigo 351° do Cédi 
guinte redaccao: . 

Artigo 351.°— (Homicidio qualificado). 

Serd punido com a pena de prisféo maior de 
20 a 24 anos ou pena de morte por fuzilamento
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o crime de homicidio voluntdrio declarado no 
artigo ,349.° quando, concorrer qualquer das cir- 
cunstancias seguintes: ~ 

-1.° — Premeditagao; ; 

2." — Quando se empregarem torturas ou ac- 
tos de crueldade para aumentar o 
sofrimento do ofendido; 

3.*—— Quando o mesmo crime tiver por ob- 
jecto preparar ou facilitar ou exe- 
cutar quaisquer outros crimes ou 
assegurat a sua impunidade; 

4.°— Quando for precedido ou acompanha- 
_do ou seguido de outro crime, a que 

- - cotresponda pena maior que a de 
2 anos de prisdo; 

5." Nos crimes a que se referem os- dois 
antecedentes numeros, nfio se com- 
preende aqueles que sido pela lei 
qualificados como crimes contra a 

oS seguranga interior‘ou exterior do Es- 
ea tado, sem complicagao de outro qual- 

quer. 

ARTIGO 3. 

O artigo 353.° do Cédigo Penal passa a ter a se- 
guinte redaccdo: os 

Artigo 353.° — (Envenenamento). 
Aquele que cometer o crime de envenenamenio, 

sera punido com a pena de prisdo maior de 20 
a 24 anos ou pena de morte por fuzilamento. 

§ unico.—E qualificado crime de envenena- 
mento todo o atentado contra a vida de .alguma 
pessoa por efeito de substancias que podem dar 
a morte mais ou menos prontamente, de qualquer 
modo que estas substancias sejam empregadas ou 
administradas @ quaisquer que sejam as conse- 
quéncias. , , 

ARTIGO 4° 

O artigo 363.° do Cédigo Penal passa a ter a se- 
guinte redaccéo: , 

Attigo 363.°— (Uso ¢ ameacas com arma. de 
fogo ou de arremesso), 

O tiro de arma de fogo, o emprego de arma 
de arremesso contra alguma pessoa, posto que 
qualquer destes factos nao seja classificado ‘como 
tentative de. homicidio, nem dele resulte feri- 
mento ou contusdo e bem como a ameaga com 
qualquer das ditas armas em disposigao de ofen- 
der, ou feita por uma reuniao. de trés ou mais 
individuos em disposig&o de causar mal imediato, 
consideram-se ofensa corporal e sao punidos: 

1°—-O tiro de arma de fogs, ou o em- 
prego de qualquer arma de arte- 
messo, com a pena de pris&o. 

2.°-— A ameaga com arma de fogo, ou com 
qualquer arma de arremesso, em. dis- 
posigao de ofender, ou feita por trés 
ou mais individuos em disposicao 
de causar mal imediato, com ‘pena 
de prisao. 
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§ nico.— Dependeré da participagio do 
ofendido, .o procedimento criminal 
por simples ameaga com qualquer 
arma ou meio de agressio que seja 
dos mencionados na parte final do’ 
§ unico do artigo 360.°. 

Se a ameaga.for de uma ofensa corporal cujo 
procedimento criminal dependa da acusagéo do 
ofendido, o procedimento judicial por aquela 
ameaga dependerd igualmente desta acusacio. 

ARTIGO 5, 

O artigo 433.° do Cédigo Penal passa a ter a se- 
guinte redac¢do: 

Artigo 433,° —- (Roubo concorrendo com o cri- 
me de homicidio). 

Quando o roubo for cometido ou tentado, con- 
correndo o crime de homicidio, seré aplicada aos 
criminosos a pena de prisio maior de .20 a 24 
anos ou pena de morte por fuzilamento. 

ARTIGO 6° 

O. artigo 434.° do Cédigo Penal passa a ter a se- 
guinte redacgio:. 2 cs 

Artigo 434.°— (Rouko concorrendo com cércer 
privado, violagdo ou ofensas corporais). 

A pena de prisio maior de 20 a 24 anos ou 
pena de morte -por fuzilamento, serd aplicada 
quando 9 roubo for cometido, concorrendo o cri- 
me de carcer privado ou de violacdo, ou alguma 
das ofensas corporais, declaradas no artigo 361.° 
e seu pardgrato, . . 

§ 1.°— Quando o roubo for cometido em Iv- 
gar ermo, por duas ou mais pessoas, trazendo 
armas aparentes ou ocultag qualquer dae rrimi_ ee he en ey BARON em NR ee et 

nosos, se da violéncia resultou ferimento, ou con- 
tusio ou vestigio de qualquer ferimento, serd pu- 
nido, segundo a gravidade dos resultados da v'> 
léncia, com priséo maior, nunca inferior a 8 anos 
e 4 meses ou com priséo maior de 12 a 16 anos. 

§ 2.°— As tentativas de roubo, nos casos pre- 
vistos neste artigo e § 1.° serio punidos como 
0 crime consumado com circunstancias atenuantes. 

ARTIGO 7.° 

O artigo 435.° do Cédigo Penal passa a ter ae se- 
guinte redacgao: © 

Artigo 435.°— (Roubo qualificado). 

_ 1°—A pena de prisio maior de 8 a 12 anos 
sera aplicada quando o roubo for cometido por 
duas ou mais pessoas, fora dos casos decla- 
radds no artigo antecedente e seu § 1.°. 

. : Me, . : 

2,° —- Quando o robpo for cometido com armas 
de fogo serf punido com pena de pris3o maior 
de 20 a 24 anos ou pena de morte por fuzila- 
mento. 

3.° ——- Quando o roubo for cometido com usur- 
pacao de titulo, ou uniforme, ou insignia de al- 
gum empregado pdblico civil ou militar, ou ale-
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~ gando ordem falsa de qualquer autoridade pé- 
blica, a pena serA a de 12 a 16 anos de prisio. 
maior. 

ARTIGO 8° 

O artigo 436° do Cédigo Penal passa a ter a se- 
guinte rédaccio: 

Artigo 436.° — (Punicao dos comparticipantes 
no ‘roubo). , 

O co-réu, que tiver convocado ou seduzido os 
outros ott dado instrugdes para o roubo ou diri- 
gido a sua exccugao, serd condenado: 

1.°— No caso do artigo 433.° e do 4342, 
a prisio maior de 20 a 24 anos ou 
pena de morte por fuzilamento. 

20 —_—— Nia No caso do § 1° do artigo 434°, a 
prisio maior de 12 a 16 anos, ou 
a prisio maior de 16 a 20 anos, 
segundo a gravidade dos resultados 
da violéncia. 

3.°— No caso do § 2.° do artigo 434.°, as 
penas do crime consumado. 

4.°— No caso do n° 1 do artigo 435.°, a 
prisao maior nunca inferior a 8 anos 
e 4 meses, 

5.°-- No caso do n° 2 do artigo 435, a 
prisio maior de 20 a 24 anos ou: 
pena de morte por fuzilamento. 

6.°— No caso do n° 3 do artigo 4352 a 
prisao maior de 16 a 20 anos. - 

Vista e Aprovada pela Comissio Permanente da 
Assembleia do Povo. 

Publique-se. 

Luanda, aos 10 de Setembro de 1985. 

_ _ ™ Presidente da’ Reptblica, José Epuarpo pos 
ip SANTOS, - . 1 

  

Resolugdo n° 6/85 
de 16 de Setembro 

A Assembleia do Povo na sua 10." Sessio Ordindria 
realizada de 24 4 26 de Julha de 1985 procedeu a 
ratificagéo de diversos diplomas legais aprovados pela 
Comissio Permanente, em conformidade com o ponto 
7° da sua Ordem de Trabalhos. 

Assim e dado que ao ratificar a Resolugiio n” 3/85, 
de 6 de Julho, que criou a Ordem Agostinho Neto’ 
€ aprovou o respectivo Estatuto, a Assembleia. do 
Povo introduziu algumas alteragdes no referido di- 
ploma que se torna necessério publicar. 

Nestes termos, ao abrigo da alinea b) do artigo 38.° 
e do artigo 49.° ambos da Lei Constitucional e no 
uso da faculdade que me é conferida pela alinea i) do. 
artigo 53.° da mesma Lei, a Comissio Permanente da 
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“Assembleia do Povo delibera e eu assino ¢ faco publi- 
car a seguinte Resolucao: 

Ponto tinico: A Resolugdo n.° 3/85, de 6 de Julho, 
passa a ter a seguinte redaccao: 

Em cada etapa ou fases da Histéria de um 
Povo na luta pela sua independéncia e liberdade, 
as condigées e as necessidades objectivas deter- 
minam o surgimento de dirigentes e ifderes polf- 
ticos das massas sendo,—os lideres — segundo 
este. postulado filosdfico, produto necessdrio das - 
condigSes ou situagdes concretas da sua época 
e do seu Povo. 

No entanto, a profundidade ¢ a amplitude como 
lider se evidencia no processo que dirige, a forma 
como se identifica com os problemas da sua época 
e do seu Poyo dependem decisivamente da sua 
inteligéncia, da sua perspicdcia, do seu génio e 
talento, enfim, das suas qualidades pessoais. 

A Histéria do Povo Angolano demonstra que 
€ insofismavel ,o lugar impar e cimeiro, a autori- 
dade e dignidade Icgitimas, ocupado por aquele 
cuja meméria jamais se apagard da mente deste 
Povo: o Saudoso Camarada Presidente ANTO- 
NIO AGOSTINHO NETO, Fundador da Nagao 
e¢ do MPLA-Partido do Trabalho. 

Como Lider da Revolugéo Angolana, AGOSTL 
NHO NETO mobilizou e organizou todo o Povo 
dentro do. espirito da Unidade Nacional para a 
luta de libertagio que ele prdprio .condigna ¢ 
heroicamente conduziu até a independéncia. Apos . 
a independéncia, e em prol da construgéo do 
socialismo em Angola, lutou incans4vel e konro- - 
samente no sentido nio sé da criagio das bases 
materiais para a melhoria das condicdes de vida 
do seu Povo como também para a conquista de 
um lugar de prestigio e dignidade no concerto das 
nagodés. 

Tendo sido proposta pelo Conselho de Minis- 
tros a criagdéo da Ordem AGOSTINHO NET Oo, 
€ de justica e mérito, como prova inequivoca do 
profundo carinho, aprego e reconhecimento do 
Povo Angolano, sejam perpectuados para a pos- 
teridade o exemplo e a obra incomensurdvel da- 
quele que fot o Lider exemplar e incontestdvel _ 
da Revolugo Angolana: AGOSTINHO NETO. 

Nestes termos, ao abrigo da alinea b) do arti- 
g0 38.° e do artigo 49.° da Lei Constitucional e 
no uso da faculdade que me é conferida pela 
alinea i) do artigo 53.° da mesma Lei, a Comissio 
Permanenté da Assembleia do Povo delibera e 
eu _assino e faco publicar a seguinte Resolucio: 

E aprovada a ctiacio da «ORDEM AGOSTI- 
NHO NETO» bem como o respectivo estatuto 
que se anexa. 

Vista e aprovada pela Comissfo Permanente da As- 
sembleia do Povo. 

Publique-se. 

Luanda, aos 10 de Setembro de 1985. 

O Presidente da Republica, José Epuarpo pos 
SANTOS, 
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