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CONSELHO DE MINISTROS 
ee 

Decreto n.° 3/75 

de 16 de Agosto 

A publicacao da Lei da Nacionalidade impde que se 
proceda a sua reguiamentaco. 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto na alinea c) do 
artigo 54.° da Constituigao da Republica Popular de Mo- 
ambique, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1.° E criado o servico nacional de registo de na- 
cionalidade, que funcionara na Conservatéria dos Registos 
Centrais. 

Art. 2.°— 1. Ha quatro espécies de registo: o da naciona- 
lidade originaria; o da nacionalidade adquirida pelo casa- 
mento; o da nacionalidade adquirida pela naturalizacdo e 
o da perda da nacionalidade. 

2. O registo dos que adquiram a nacionalidade nos termos 
dos n.° 3 do artigo 2.°, artigo 3.°, artigo 4.°, artigo 5.°, ar- 
tigo 6.°, n.° 2 do artigo 8.°, artigo 9.°, artigo 10.°, artigo 11.° 
e artigo 13.° da Lei da Nacionalidade é obrigatério. 

3. Qualquer cidadao pode pedir o registo da sua na- 
cionalidade mesmo quando nfo seja obrigat6ério, indicando 
no requerimento qual a disposicao da Lei da Nacionalidade 
que o abrange e apresentando a prova dos pressupostos. 

Art. 3.°— 1. A prova da nacionalidade, quando o registo 
é obrigatorio, é feita por certificado ou certidao da na- 
cionalidade ou pela certidéo do registo de nascimento 
i conste o respectivo averbamento. 

2. oO exercicio de quaisquer direitos ou cargos sé 
reservados aos cidadaios mocambicanos, pode ser sempre 
exigida a prova dos pressupostos da aquisicao da naciona- 
lidade aos que nao estiverem incluidos nos respectivos re- 
gistos. 
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Art. 4.°—1. Presumem-se de nacionalidade mocambti- 
cana todos os individuos nascidos em Mocambique, desde 
que os respectivos registos de nascimento nao contenham 
a mencaio de qualquer circunst4ncia que, nos termos da 
Lei da Nacionalidade, contrarie tal presuncao. 

2. Exceptuam-se do disposto no numero anterior os 
fithos de pai e mde estrangeiros nascidos depois da indepen- 
déncia e os nascidos antes que nao tivessem domicilio em 
Mocambique a data da independéncia ou até noventa dias 
apdos essa data. 

Art. 5.°—1. Nos assentos dos nascimentos ocorridos 
em Mocambique de filhos de pai ou mae estrangeiros que 
nele se encontrem em servico do Estado a que pertencem, 
mencionar-se-4 como elemento de identificacao do regis- 
tando a situacao especial dos pais. 

2. Salvo se o registando for identificado como filho de 
agente diplomatico ou consular de carreira acreditado junto 
do Governo, deve o declarante apresentar documento pas- 
sado pelos respectivos servicos diplomaticos ou consulares 
e confirmado pelo Ministério dos Negécios Estrangeiros, 
que prove estar o pai ou a mae do registando em Mo- 
cambique ao servico do seu Estado, 4 data do nascimento 
do registando. 

Art. 6.° O registo da nacionalidade concedida nos termos 
da segunda parte da alinea d) do n.° | do artigo 1.° da Let 
da Nacionalidade faz-se mediante apresentacao de copia 
auténtica ou autenticada do alvara de concessao (modelo 
anexo n.° 1). 

Art. 7.° As declaracées referidas no n.° 2 do artigo 1.° 
e no artigo 4.° da Lei da Nacionalidade fazem-se perante 
qualquer oficial do Registo Civil e serio averbadas no re- 
gisto de nascimento do declarante. A declaragao do ar- 
tigo 4.° anula os efeitos da declaracao referida no n.° 2 do 
artigo 1.°, ou importa o registo da nacionalidade mocam- 
bicana dos que nao a tenham adquirido, nos termos da 
ultima parte do artigo 6.° da Lei da Nacionalidade por 
abstencao dos seus representantes legais. 

Art. 8.°— 1. A declaracao referida no n.° 3 do artigo 2.° 
da Lei da Nacionalidade deve conter a mencao de que 
nenhum dos pais do registando 4 data do nascimento deste 
se encontrava ao servico do Estado a que pertence e im- 
porta imediato registo do declarante como mocambicano 
originario. 

2. Se a declaracao for feita sumultaneamente com a do 
registo de nascimento ficaraé a constar do proprio texto 
daquele registo. Se for efectuada posteriormente sera nele 
averbada. 

Art. 9.° O registo de nacionalidade obtido ao abrigo do 
artigo 3.° da Lei da Nacionalidade faz-se mediante a apre- 
sentacio da declaracdo ali referida e de documento emitido 
pelo Comité Politico Militar da Frelimo. 

Art. 10.°—- 1, O registo da nacionalidade obtido nos ter- 
mos dos artigos 5.° e 6.° da Lei da Nacionalidade faz-se 
mediante a apresentacao da documentacao referida naque- 
las disposigdes legais e prova de domicilio.
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2. A prova de domicilio em Mocambique é feita mediante 
atestado de residéncia 4 data da independéncia e por de- 
clarag¢ao sob compromisso de honra de onde conste, tanto 
quanto possivel, a data em que o declarante veio fixar do- 
micilio em Mocambique, quais as localidades em que viveu 
e entidades para que prestou servico, se for o caso. Se o 
declarante for ou tiver sido funciondrio ptiblico durante 
vinte anos ou mais, basta uma declaracio em conformidade 
dos respectivos servicos. 

Art. 11.° O registo de nacionalidade obtido ao abrigo 
do artigo 8.° da Lei da Nacionalidade faz-se mediante a 
apresentacgao da certidao do registo de nascimento do re- 
gistando e do pai para a hipétese do n° 1, ou, para a 
hipstese do n.° 2, da certidao do registo de nascimento da 
mae e documento emitido pelo Comité Politico Militar da 
Frelimo. 

Art. 12.° O registo de nacionalidade concedida nos ter- 
mos do artigo 9.° da Lei da Nacionalidade faz-se mediante a 
apresentacao de copia auténtica ou autenticada do alvara 
de concessao (modelo anexo n.° 2). 

Art. 13.° Ao registo da nacionalidade adquirida nos ter- 
mos do artigo 10.° da Lei da Nacionalidade aplica-se, com 
as necessdrias adaptacdes, o disposto no artigo 10.°, de- 
vendo, além dos demais documentos exigidos, ser junta 
certidao do registo de casamento. 

Naturalizacao 

Art. 14.°— 1. Aquele que pretenda obter a concessao 
da naturalizacio deve requeré-la ao Ministro do Interior, 
mencionando no respectivo requerimento o nome completo, 
a data do nascimento, o estado, a filiacao, nacionalidade 
e naturalidade, o lugar de residéncia actual e a actividade 
que exerce em Mocambique. 

2. QO requerimento deve ser instruido com os seguintes 
documentos: 

a) Certidao do registo de nascimento;: 
b) Prova de residéncia habitual e regular em Mocam- 

bique pelo periodo minimo de cinco anos; 
c) Certificado do registo criminal ou documento equi- 

valente. 

3. No caso previsto no artigo 13.° da Let da Naciona- 
lidade, o requerente deve juntar certidaéo do registo de 
nascimento dos filhos menores solteiros e declaracao de 
concordancia destes se tiverem mais de 18 anos. 

4. Instruido o processo na Conservatoria dos Registos 
Centrais, é enviado ao Ministério dos Negécios Estrangei- 
ros a fim de ser emitido parecer, no prazo de seis meses, 
sobre o mérito do pedido e repercussdes que o seu deferi- 
mento pode causar nas relacdes entre Mocambique e o 
Fstado de que o requerente é nacional. Seguidamente é 
enviado ao Ministro do Interior que 0 apresentara a Con- 
selho de Ministros com o seu parecer sobre se se verificam 
OS pressupostos necessarios ao deferimento. 

Art. 15.°— 1. Concedida a naturalizacao e publicada a 
respectiva portaria, o Ministro do Interior ordenara o re- 
gisto ofic1oso. 

2. O interessado podera também promover o registo 
mediante a apresentacao do Boletim da Republica em que 
tiver sido publicada a portaria de naturalizacao. 

Perda da nacionalidade 

Art. 16.° A perda da nactonalidade procede da verificacao 
dos pressupostos referidos no artigo 14.° da Lei da Na- 
cionalidade e depende de processo a instruir na Conser- 
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vatoéria dos Registos Centrais por ordem do Ministre da 
Justica. 

Art. 17.° Qualquer pessoa pode e todas as autoridades 
devem participar ac Governo todos os factos relativos a 
qualquer cidadiéo gue importem perda de nacionalidade, 
indicando ou juntando os elementos comprovativos. 

Art. 18.°—1. O processo nao se considerard instruido 
sem ter sido avisado o interessado, o qual poderaé apre- 
sentar defesa até ao momento de ser proferida a Udecisdo, 

2. As provas, apresentadas apenas serao produzidas se 
for de prever que venham a ter interesse na decisao. 

3. A deciséo a proferir pelo Conselho de Mimistros nao 
sera tomada antes de decorridos sessenta dias sobre o 
aviso referido no n.° |. 

4. Exceptuam-se dos ntimeros anteriores os casos da 
perda da nacionalidade que resulte de declaragao do inte- 
ressado ou do casamento. Nestes casos, a decisao sera 
do Ministro da Justiga que ordenara o registo de perda da 
nacionalidade. 

5. A perda da nacionalidade nos termos do artigo 15.° 
da Lei da Nacionalidade também nao depende de processo 
e€ o respectivo registo é feito oficiosamente apds a publi- 
cacao do decreto do Conselho de Muinistros. 

Art. 19.°— 1. Nao havendo processo pendente, o re- 
gisto de perda da naciorialidade por aquisicao voluntaria 
de cidadania estrangeira ou pelo casamento pode ser reque- 
rido pelo interessado, devendo juntar documento com- 
provativo dos factos gue determinam a perda. 

2. O pedido é decidido pelo conservador, podendo da 
recusa reclamar-se para o Ministro da Justica. 

Disposigoes gerais 

Art. 20.°— 1. Quando a Lei da Nacionalidade exija 
declaragdes para obter, obstar ou renunciar 4 aquisigao 
da nacionalidade, sao prestadas na Conservatoria dos 
Registos Centrais ou a ela enviadas quando prestadas em 
qualquer outra reparticdo com funcdes de registo e delas 
constara, conforme modelo anexo: 

a) O nome completo, idade, estado, profissao, natu- 
ralidade, residéncia e nacionalidade actual do 
interessado; 

b) O nimero e a data do assento de nascimento do 
interessado, bem como a reparticado onde se 
encontra, se tiver sido lavrado no registo civil 
mocambicano; 

c) O nome completo, estado, naturalidade e resi- 
déncia dos pais: 

d) O nome completo e residéncia do representante 
legal do interessado, quando este seja incapaz; 

e) Os factos declarados e o fim da deciaracao; 
fy O dia, més, ano e lugar em que forem prestadas. 

2. As declaracdes podem ser prestadas através de man- 
datario munido de procuracgao especial donde conste o 
fim a obter com a declaracao. 

3. O mandatdrio responde pela veracidade dos factos 
referidos nas declaracoes prestadas, salvo se constarem 
da procuracdo, caso em que as declaragoes serao atri- 
buidas ao mandante. 

4. A assinatura das declaragdes deve ser reconhecide 
presencialmente, podendo este reconhecimento ser efec- 
tuado nas préprias reparticGes que receberem as declara- 

COES. 
5. As declaracées sio sempre acompanhadas das cer- 

tiddes do registo de nascimento dos interessados e demais 

el
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documentos exigidos neste diploma e na Let da Nacionali- 
dade, conforme o efeito que se pretende obter. A prova 
da nacionalidade estrangeira faz-se por documento consular 
do respectivo Estado ou documento equivalente. 

6. As certiddes referidas no numero anterior devem ser 
de cépia integral ou equivalente. Se nao for possivel obté- 
-las, O secu suprimento ou o dos elementos em falta, quando 
indispensaveis, € feito através do processo proprio para 
o certificado de notoriedade. 

Art. 21.° — 1. Os registos de nacionalidade sao anulaveis 
a todo o tempo por despacho do Ministro da Justicga, com 
fundamento na itnexisténcia dos pressupostos legais me- 
diante aplicacao do processo regulado nos n.°* 1 e 2 do 
artigo 18.° 

2. Exceptuam-se do disposto no numero anterior os 
casos previstos na parte final da alinea d} do n.° 1 do 
artigo 1.°, artigo 9.° e artigo 11.° da Lei da Nacionalidade. 

3. A anulacéo dos registos de nacionalidade adquirida 
pelo casamento, com fundamento na inexisténcia das ga- 
rantias referidas na alinea c) do artigo 11.° da Lei da 
Nacionalidade, nao depende de processo e nao admite 
qualquer impugnacao. 

Art. 22.° Da recusa dos registos promovidos pelos inte- 
ressados cabe reclamacéo para o Ministro da Justica+ 
A reclamacao deve ser apresentada na Conservatoria dos 
Registos Centrais ou na reparticao do registo civil da resi- 
déncia do interessado, no prazo de quinze dias a partir 
‘da data em que tiver conhecimento da recusa do registo. 

Art. 23.° Quando se lavre registo da nacionalidade de 
individuos cujo nascimento nao esteja registado em Mo- 
cambique, deve sempre ser lavrado o assento de nasci- 

mento na Conservatéria dos Registos Centrais por trans- 
cricao ou inscricgio, conforme o caso, com base nos 
documentos e demais elementos constantes do processo 
de nacionalidade. 

Art. 24.° Todos os demais actos de estado civil, lavrados 
no estrangeiro e referentes a individuos a quem seja atri- 
buida a nacionalidade mocambicana ou que a adquiram, 

sAo oficiosamente transcritos no registo civil mocambicano, 

quando devidamente comprovados no processo de nacio- 
nalidade, ou a pedido do interessado devidamente -ins- 
truido. 

Art. 25.°— 1. Na Conservatéria dos Registos Centrais 

havera os livros de registo de nacionalidade necessarios 
“nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 2.° 

2. SAo aplicaveis aos livros de registo de nacionalidade 
as normas regulamentares gerais dos livros de registo civil. 

Art. 26.° Os assentos de nacionalidade sao lavrados sem 

intervencdo dos interessados e assinados somente pelo 
conservador e terao um numero de ordem anual. 

Art. 27.°2—1. O texto dos assentos deve conter: 

a) O dia, més, ano e lugar em que sao lavrados; 

b) O nome completo e a qualidade do funcionario 
que o subscreve; 

c) O nome completo, idade, filiagdo, naturalidade, 

residéncia e nacionalidade anterior do interes- 

sado quando tenha adquirido a nacionalidade 

mocambicana pelo casamento ou por hnatuta- 

lizacao; 
d) O ntmero ec data do registo de nascimento do 

interessado e mencao da reparticao onde se 

encontra, quando tenha sido lavrado no registo 

civil mocambicano; 
e) O facto registado e o seu fundamento legal; 

f) A assinatura do funcionarto competente. 

Art. 28.° Os registos de nacionalidade sao sempre aver- 

bados aos assentos de nascimento dos interessados. 
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Art. 29.° Sdo aplicdveis aos registos de nacionalidade, 
com as necessarias adaptac6es, as disposicoes legais rela- 
tivas ao registo civil que nao forem contrarias a natureza 
daqueles e as disposicdes especiais do presente diploma. 

Art. 30.° A Conservatéria dos Registos Centrais deve 
comunicar ao Ministério do Interior todas as alteracoes 
de nacionalidade que tegistar quando referentes a indi- 
viduos residentes em Mocambigue. 

Art. 31.° Para efeitos estatisticos sera enviado men- 
salmente aos servicos competentes um mapa com a in- 
dicacado do ntmmero de cada espécie de registos de na- 
cionalidade. 

Art. 32.° Na Conservatoria dos Registos Centrais ou 
nas reparti¢oes intermediarias serao cobradas as taxas 
constantes da tabela anexa a este diploma, nao sendo 
devidas taxas de reembolso. 

Art. 33.° As dtividas suscitadas na execucao do presente 
diploma serio resolvidas por despacho do Ministro da 
Justica. 

Art. 34.° Este diploma entra imediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, SamerA Morsés MACHEL. 

TABELA 

Artigo 1° 

Por cada declaracaéo das referidas no artigo 20.° 250300 

Artigo 2° 

Pela instru¢aio dos processos de naturalizacéo | 000$00 

Attigo 3° 

Por cada registo de nacionalidade nao obrigatério 250300 

Artigo 4.° 

Por cada certificado ou certidfio do registo de naciona- 
lidade 100300 

Attigo 5° 

Por cada reconhecimento presencial 10800 

Artigo 6.° 

As taxas referidas nos artigos anteriores acresce o imposto de 
selo nos termos da respectiva tabela. 

Artigo 7.° 

Nas reparticGes intermedidrias os emolumentos referidos nos 
artigos anteriores serio pagos por vale postal emitido a favor do 
conservador dos Registos Centrais 

Artigo 8.° 

Sergo isentos de quaisquer encargos: 

a) Os actos praticados para os efeitos do artigo 3.°, n.° 2 do 
artigo 8.° e artigo 9.° da Lei da Nacionalidade; 

b) Os actos dos menores de 21 anos nado emancipados, quando 

praticados pelos prdéprios



104 

(Modelo n.° 1) 

  

ALVARA 

QO Presidente da Reptblica Popular de Mocambique, tendo 
verificado que F. , nascido em, esteve impedido, por motivo 
justificado, de vir estabelecer domicilio em Mocambique no prazo 
referido na alinea d) do n° I do artigo 1° da Lei da Nacto- 
nalidade, decide, nos termos da Ultima parte da mesma alinea, 
conceder-lhe a nactonalidade mocambicana originaria 

Aos . de de 197 
O Presidente da Republica, 

(Modelo n.° 2) 

  

ALVARA 

O Presidente da RepGblica Popular de Mocambique concede 
a F _, sob proposta do Comité Politico-Militar da Frelimo, a 
nacionalidade mocambicana origindria, por relevantes servicos 
prestados a causa da Revolucado. 

Aos de . de 197 
O Presidente da Reptblica, 

  

Modelo das declaracées a que se refere o artigo 20.° 

(a) , de anos de idade, (6) , (c). , natural de, resi- 
dente em , actualmente de nacionalidade , (d) , filho de 
(ec) , (b) , natural de, residente em , e de (f). , natural 
de , residente em , representado por (g) , 1esidente em. , 
declara (h) 

(Localidade e data) 
(Assinatura) 

(a) Nome completo do declarante 
(b) Estado 
{c) Profissdo 
(d) Numero ec data do assento de nasctmento do interessado, bem como a repar- 

tic2o0 onde se encontra, se tiver sido lavrado no registo civd mocambicano 
(se nado puder ser preenchido, deve mencionar-se 0 motivo) 

(eg) Nome completo do pai 
(f) Nome completo da mae 
(¢) Nome completo do representante legal do interessado, se fot incapaz: se 

go representante legal for o pal ou a mae, dir-se-4: por seu pai (ou mae) acima 
wdentificado (a) Se o declarante for capaz, nao precnchera 

(4) Factos declarados e fim da declaragao Assim, conforme o caso: 

anos termos do n° 2 do artigo 1° da Lei da Nacionalidade, que 
nao quer ser mocambicano», ou 

anos termos do n° 3 do artigo 2° da Ie. da Nacionalidade, que quer 

ser mocambicano» 

anos termos do artigo 3° da Le: da Nacionalidade, que quer ser 

mocambicano € renuncia a qualquer outra nacionalidade» 

anos termos do artrzro 4° da Let da Nacionalidade, que, nao tendo 

adquindo a nacionalidade mocambicana é¢m virtude de cpgio do entao 

seu representante legal feita por declaracao de (data), quer ser 

mocambicano»s 
«nos termos do artigo 4° (ou 6°) da Lei da Nacionalidade, que quer 

ser mocambicano» 
«nos termos do arugo 10° da Lei da Nacionalidade, que tendo 

casado com o mocambicano F. , quer adquimr a nacionalidade mo- 

cambicana» e renuncia 4 nacionalidade 

enos termos da alinea c) do artigo 14° da Let da Nacionalidade, que, 

reconhecendo-lhe o artigo 1° da Lei da Nacionalidade a nacionalidade 

mocambicana mas tendo também a nacionalidade ., nao quer ser 

mocambic ano» 

anos termos da alinea d) do artugo 14° da Lei da Nacionalidade, que, 

tendo-lhe sido atribuida a nacionalidade mocambicana em virtude de decla- 

racao do entio seu representante legal F. , em (data), tendo também 

a nacionalidade , que nado quer ser mocambicano» 

Observacoes: 

Nos termos do n.° 2 do artigo 20.° do Regulamento da Lei da 

Nacionalidade, «as declaracdes poderaéo ser prestadas através de 

mandatério munido de procuracio especial donde conste o fim 
a obter com a declaracio>. 

l SERIE — NOMERO 2: 

Nas termos do n.° 3, «o mandatario responde pela veracidad 
dos factos referidos nas declaracdes prestadas salvo se constaren 
da procuragaéo caso em que as declaracGes serao atribuidas ac 
mandante». 

Nos termos do n.° 4, «a assinatura das declaracGes deve se 
reconhecida presencialmente, podendo este reconhecimento se 
efectuado nas préprias reparticdes que receberem as declaracdes» 

Nos termos do n.° 5, «as declaracdées sfio sempre acompanhada. 
das certid6es do registo de nascimento dos interessados e demai 
documentos exigidos neste diploma e na Lei da Nacionalidade 
conforme o efeito que se pretende obter. A prova da nacionali 
dade estiangeira faz-se por documento consular do respective 
Estado ou documento equivalente>». 

Nos termos do n.° 6, «as certiddes referidas no nimero anterioi 
devem ser de cépia integral ou equivalente. Se nao for possive 
obté-las, o seu suprimento ou dos elementos em falta, quandc 
indispensaveis, é feito através do processo préprio para o certt- 
ficado de notoriedade» 

ee 

Decreto-Lei n.° 4/75 

de 16 de Agosto 

O Conselho de Ministros da Republica Popular de Mo- 
cambique realizou a sua primeira sessio de 9 a 25 de 
Julho de 1975. 

Entre outras importantes medidas do processo revolu- 
cionario em curso para a construcéio do Estado de demo- 
cracila popular instituido pela Constituicaio, foi decidido 
encerrar os escritorios dos advogados, por ter sido julgada 
incompativel a existéncia da advocacia privada com uma 
justiga que se ira pér ao servico das largas massas do 
povo mocambicano. 

Este objectivo exige uma completa reestruturacao do 
sistema judiciario do Pais. Enquanto nao é possivel pro- 
ceder a tal reestruturacaéo, impde-se tomar providéncias 
legislativas, algumas necessariamente provisorias, que faci- 
litem aos tribunais o exercicio da funcao gue thes é atri- 
buida pelos artigos 62.° e 63.° da Constituicdo. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alinea c) do 
artigo 54.° da Constituigao da Republica Popular de Mo- 
cambique, o Conselho de Ministros decreta: 

Disposicoes gerais 

Artigo 1.° Nao é permitido em Mocambique, a titulo de 
profissao liberal, exercer advocacia ou funcgdes de consulta 
juridica, solicitar judicialmente ou praticar procuradoria 
judicial ou extrajudicial. 

Art. 2.° E criado o Servico Nacional de Consulta e Assis- 
téncia Juridica, que ficara na dependéncia da Procuradoria- 
-Geral da Republica. A sua organizacao, abrangendo a 
composicao dos quadros do pessoal, definigaéo de critérios 
de recrutamento, atribuicdes, vencimentos, salarios e outras 

formas de remuneracdo, receitas e despesas e modo de 
funcionamento, serao regulamentados por portaria conjunta 
dos Ministros das Finangas e da Justica. 

Art. 3.°— 1. Sao revogadas todas as disposigoes legais 
que exigem a constituigio de mandatario judicial para a 
pratica de qualquer acto ou intervencao em qualquer 
processo. 

2. As partes podem praticar por si todos os actos que 

lhes digam respeito. 
Art. 4.°— 1. Os juizes devem fazer todos os esforcos 

ao seu alcance para a descoberta da verdade, suprindo as 
omissdes das partes que nao resultem de negligéncia ma- 
nifesta. 

2. Os erros ou omiss6es processuais das partes nao pro- 
duzem as consequéncias previstas na lei, quando o juiz 
possa considerar que séo devidos a ignorancia desculpavel 

das normas aplicaveis.
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Art. 5.° Consideram-se extintas e de nenhum efeito a 
vartir de 25 de Julho de 1975 as relacGes juridicas deri- 
adas dos contratos de mandato judicial celebrados antes 
laquela data e inexistentes os celebrados nela ou depois, 
juando os actos a praticar pelos mandatdrios em execucdo 
lo contrato devessem realizar-se em Mocambique. 
Art. 6.°— 1. As remuneracdes devidas aos mandatdrios 

idiciais pelos actos praticados em execucao do mandato 
ntes de 25 de Julho de 1975 s6 s&o exigiveis se o manda- 
arlo enviar ou apresentar a respectiva conta ao cliente no 
razo de noventa dias a partir da data da entrada em 
igor deste diploma. 

2. Presume-se que a conta foi apresentada ao cliente se 
mandatario apresentar taldo comprovativo de lhe ter 

nviado uma carta registada entre o dia 25 de Julho e o 
ia em que terminar o prazo referido no numero anterior. 
\ presun¢cao pode ser contrariada provando, através da 
rOpria carta, que esta nao se destinava a apresentacdo 
a conta. 

Art. 7.° Quando do instrumento do mandato constar 
ue O mandante tem domicilio fora de Mocambique o 
sandato mantém a sua validade para a prdatica de actos 
ajudiciais durante trinta dias a contar da data da en- 

‘ada em vigor deste diploma. 
Art. 8.°— 1. O mandato para a pratica de actos judi- 

lais nao pode ser oneroso e oO caracter gratuito deve 
onstar do préprio instrumento de constituicao do mandato. 

2. E nulo qualquer acordo em contrario feito no instru- 
1ento do contrato ou fora dele. Os contraventores, man- 
atarios e mandantes, serao punidos, em processo de poli- 
la correccional, com pena de multa de um a Seis meses 
ela primeira infraccao e com prisao nao remivel em caso 
e acumulacao ou reincidéncia. 

3. A punicao destas infraccoes nao é acumulavel com 
de outros tipos de crimes. 
Art. 9.° Mantém-se em vigor as normas sobre citacoes 
notificagdes, com excepcdo daquelas que as ordenam ou 
ermitem nas pessoas dos mandatdarios judiciais, devendo, 
estes casos, serem feitas as proprias partes. 
Art. 10.° As ultimas notificagdes que tenham sido feitas 

os mandatarios judiciais devem ser repetidas. Excep- 
lam-se desta regra os casos em que ja tenham sido pratt- 
ados os actos que delas dependiam e aqueles casos em 

> os actos ja nao podiam ser praticados em 24 de Julho 
e 1975 por terem terminado os respectivos prazos. 
Art. 11.°--1. Os prazos peremptérios e os dilatérios 

ue OS antecedem consideram-se interrompidos em 25 de 
iiho de 1975 nos casos em que: 

a) Sendo a primeira intervencao de parte no processo 
Oo acto devesse ou pudesse ser praticado por 
mandatario judicial: 

b) Devesse ou pudesse o acto ser praticado por quem, 
na referida data, ja estava representado por 
mandatario judicial. 

2. A tnterrupcao dos prazos estabelecida no ndmero 
anterior do presente artigo nao se aplica aos feitos de 
irisdi¢ao voluntaria nem aos da competéncia dos Tribu- 
ais de Menores e de Execucao das Penas. Quando, porém, 
lei processual conceda prazos para fazer qualquer ale- 

acao ou apresentar provas, o juiz, na hipdtese da omissao 
e qualquer das partes, nunca resolvera sem realizar uma 
udiéncia em que ouca os interessados e se produza a 
rova que tiver sido oferecida ou seja apresentada na 
ltura. 
3, As disposicdes do n.° 1 nao se aplicatn aos prazos 
cumprir pelos agentes do Ministério Publico, aos pro- 
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cessos de execucao fundada em sentenca, nem aos pra- 
ZOS para pagamento de custas e outros encargos proces- 
suas. 

4. Salvo nos casos referidos nos artigos seguintes, os 
prazos interrompidos sO comecarao a contar de novo na 
data que for marcada em diploma posterior. 

Art. 12.° A pratica do primeiro acto em que a parte 
use da faculdade do n.° 2 do artigo 3.° pode ter lugar em 
qualquer altura, mas para os actos seguintes fica essa 
parte sujeita aos prazos legais, 

Art. 13.°— 1. Quando a paralisacao do processo possa 
dar origem a grave prejuizo, pode a partie interessada 
requerer ao juiz da causa que nomeie a outra ou a ambas, 
para Ihes dar assisténcia, um técnico juridico da escolha 
do juiz. Idéntica faculdade € concedida a quem mostre 
justificada urgéncia em propor uma accao. 

2. O juiz, se entender que é necessario, ordenara a parte 
que apresente prova do prejuizo alegado. 

3. No despacho de deferimento sera fixada a dilacao 
a partir da qual comecara a correr 0 prazo para a pratica 
do primeiro acto apdés a nomeacao do ou dos técnicos. 

4. O despacho que deferir o pedido nao admite recurso. 
5. Ressalvados os casos referidos nas alineas a), }), f), 

h) e i) do n.° 1 do artigo 584.° do Cédigo de Processo 
Civil, ninguém podera recusar a nomeacao sob pena de 
incorrer no crime de desobediéncia qualificada. 

Art. 14.°— 1]. Do indeferimento do pedido referido no 
artigo anterior pode co requerente recorrer no prazo de 
cinco dias. 

2. Apresentado o requerimento de interposicao do fre- 
curso o juiz mandara subir o processo a Relacao sem mais 
formalidades. 

3. Se o juiz a quem for distribuido o processo entender 
que a decisdo é de manter, confirma-la-a definitivamente. 
Se entender que o recurso deve proceder assim o dira, 
mandando o processo aos adjuntos que nele emitirao o 
seu voto no prazo de cinco dias. 

4. Se o recurso for provido, o ultimo dos jyuizes a emitir 
O seu voto ordenara ao Juiz da 1.* instancia que faca as 
nomeacoes requeridas. 

Art. 15.° Se o requerimento para a nomeacao dos teéc- 
nicos for feito na 2.3 instancia a decisao nao admite 
recurso, mas 0 pedido sera sempre deferido se o processo 
estiver em recurso da sentenca final. 

Art. 16.°— 1. Consideram-se interrompidos em 25 de 
Julho de 1975 todos os prazos de prescrigao ou caducidade 
iguais ou inferiores a dois anos e suspensos os restantes. 

2. A contagem dos prazos comecara de novo no caso 
da interrupcaéo, e continuar4é no caso da suspensao, a 
partir da data que for estabelecida em diploma posterior. 

Disposicoes especiais 

Art. 17.°— 1. No que respeita ao exercicio da accao 
penal ha duas espécies de crimes: publicos e semipublicos. 

2. O Ministério Ptiblico exerce a acc&o penal oficiosa- 
mente nos crimes ptblicos, e, nos restantes crimes, me- 

diante denincia de qualquer das pessoas seguintes: 

a) Aqueles de cuja acusacao ou dentncia dependia o 
exercicio da accio penal pelo Ministério Pu- 
blico; 

b) Os ofendidos, considerando-se como tais os titu- 
lares dos interesses que a lei penal especial- 
mente quis proteger com a incriminacao; 

c) O cénjuge nao separado de pessoas c bens, ou o 
viuvo, ou qualquer ascendente, descendente ou 
irmao, no caso de morte ou de incapacidade do 
ofendido para reger a sua pessoa:
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d) Qualquer pessoa nos processos relativos aos crimes 
de peculato, suborno, concussio e corrupcdo. 

3. Nao é permitida a constituicéo de assistente em qual- 
quer processo crime, ficando a accaéo penal a ser da 
exclusiva competéncia do Ministério Publico. 

4. Cessa a intervencdo dos assistentes nos processos Ccri- 
mes pendentes. 

5. Nao se aplica aos feitos crimes o disposto no n.° 1 
do artigo 11.° e no n.° 1 do artigo 16.° do presente diploma. 

Art. 18.° O arguido pode solicitar ao juiz em qualquer 
altura e em todas as formas de processo crime a nomeacéo 
de um defensor oficioso. 

Art. 19.°— 1. Deixa de ser permitido 0 exercicio da 
accao civel em conjunto com a accao penal, ficando revo- 
gados os artigos 29.° a 31.°, inclusive, do Cédigo de Pro- 
cesso Penal e artigo 67.° do Cédigo da Estrada. 

2. Os juizes nao conhecerao dos pedidos de indemnizacio 
civel intentados nos termos do artigo 67.° do Cédigo da 
Estrada nas accOes penais pendentes, devendo declarar 
extinta a instancia, mantendo-se, no entanto, os efeitos 
interruptivos da prescrigao ou caducidade jé operados. 
Nos casos de condenacao, os juizes arbitrarao aos ofendidos 
indemnizacao, nos termos do artigo 34.° do Cédigo de 
Processo Penal. 

Outras disposicoes 

Art. 20.°— 1. E reconhecido aos empregados que em 
25 de Julho de 1975 prestavam servico em regime de 
exclusividade ou de ocupacao principal para as entidades 
referidas no artigo 1.°, o direito de ingressarem nos servi¢os 
publicos, de acordo com as suas aptidoes. 

2. O seu provimento far-se-4 independentemente de 
possuirem as condi¢oes referidas nos diplomas legais, nao 
carecendo as nomeacodes de visto, mas apenas de anotacao 
do Tribunal Administrativo. 

3. Os empregados devem requerer ao Ministério da 
Justica, no prazo de trinta dias a contar da data da 
publicacgao deste diploma, o seu ingresso no servico ptiblico. 

4. Podem, no entanto, aqueles empregados manter-se ao 
servico das entidades patronais até a completa liquidacao 
dos escrit6rios, que se devera verificar no prazo referido 
no n.° | do artigo 6,.°, sendo os vencimentos da responsa- 
bilidade daquelas entidades. Os empregados que quiserem 
usar desta faculdade devem referi-lo no requerimento men- 
cionado no numero anterior. 

5. Os empregados que sejam admitidos na funcao publica 
ao abrigo deste artigo poderao, mediante o pagamento das 
compensacoes legais conforme as remuneracdes que aufe- 
riram, pedir que lhes seja contado para efeitos de aposen- 
tacao o tempo de servico que comprovem ter prestado 
nos escritérios referidos no n.° 1. 

6. Os empregados que vierem a ingressar na funcao 
publica terao direito a uma remuneracao contada desde 
1 de Agosto de 1975 e até a data do inicio de funcdes, de 
acordo com o vencimento mensal certo correspondente a 
categoria profissional que Ihes vier a ser fixada, salvo se 
continuarem a prestar servico para a entidade patronal nos 

  

termos referidos no n.° 4 deste artigo, pois que, nesta 
hip6tese, s6 serdo remunerados desde a data em que efec- 
tivamente cessarem a actividade. 

7. Ficam os servicos do Estado autorizados a asseguras 
os meios financeiros necessarios a execucao deste diploma 
utilizando quaisquer verbas disponiveis. 

Art. 21.° Os contratos de arrendamento celebrados com 
advogados, solicitadores ou procuradores judiciais e extra: 
judiciais para o exercicio das respectivas profissdes pode 
rao ser denunciados pelos arrendatarios, independentemente 
dos prazos por que foram celebrados, com oito dias de 
antecedéncia. 

Art. 22.° Ao presidente da Relagao compete julgar come 
os outros juizes, entrando com eles na distribuicdo, serr 
prejuizo de a discussao ser por ele dirigida. 

Art. 23.°— 1. A titulo excepcional sera feita nova dis: 
tribuicdo de todos os processos pendentes no Tribuna 
da Relacao e no Tribunal Administrativo. 

2. Serao averbados por certeza os processos em que ¢ 
juiz, actualmente em servico, tenha ja elaborado o pro 
jecto de acordao. 

Art. 24.° As dividas a que a execucao deste decreto de 
lugar serao resolvidas por despacho do Ministro da Ju 
tica. 

Art. 25.° Este decreto-lei entra imediatamente em vigor 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, SAMORA MoIsES MACHEL. 

  Se 

MINISTERIO DA INDGSTRIA E COMERCIO 

Despacho 

Por se ter verificado a situac&o prevista e contida ni 
alinea c) do n.° 3 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 16/75 
de 13 de Fevereiro (abandono de instalacdes ou estabele 
cimentos), nomeio, ao abrigo da alinea a) do n° 2 de 
artigo 3.° do mesmo decreto-lei, a comissao administrative 
abaixo designada para gerir as firmas da Beira: Casa B” 
lita, Limitada, e Fabrica de Vestuario Catalina, Limitaa. 

Samuel Chambuca. 
Salomé Milagre Machivassane Boiane. 
Goncalves Anténio Jimo. 
Mandara Roda. 
Manuel Paulino Vicente. 

Nos termos da alinea 6) do n.° 2 do artigo 3.° do refe 
rido Decreto-Lei n.° 16/75, é suspensa a geréncia das refe 
ridas firmas. 

Ministério da Industria e Comércio, 12 de Agosto de 
1975.—O Ministro da Industria e Comércio, Mario de 
Graca Machungo. 

Prego —- 6$00 
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