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Conselho da Revolugao 
Lei n° 7/78: 

_Insere, varias disposicdes respeitantes & Lei dos Crimes 
contra a Seguranca do Estado. — Revoga o Titulo II, do 

_ Livro Il do Cédigo Penal, bem como toda a legislagio 
_ que conirarie o disposto na presente lei, 

_ Ministério das Finangas 
Decreto Executivo mn." t/ME/78 : : 

Autoriza a troca dos valores selados que deixaram de 
ter curso legal por forca da Lei n.° 16/77, de 15 de 

Setembro 6. Decreto n° 3/78, de 10 de Janeiro, por 
Selos de Reconstritcio Nacional. 

Instrusfo n° 1/DGE/78; * a — : 
. Para a contabilizego. dos valores, selados cuja troca fol 

'  autorizada por Decreto Executive n° 1/MF/78, de 
© de Junho,: do: Ministério das Finangas, - 

— Se ie a gary 

~ CONSELHO DA REVOLUGAO 
hel ne7/78° 

_ . 4826 de Malo 
1.°O Estado Revolucionétio Angolano, empenhado 

nas tarefas.da Reconstrugfio Nacional e de edificagio 

da Sociedade Socialista, necessita dos instrumentos 
legais que regulem de modo eficaz o desenvolvimento 
das stias instituigdes e€ 0 comportamento social dos 
cidadfos, estabelecendo paralelamente as normas san- 
cionadoras para quem viole com a sua conduta a or- 
dem legal estabelecida. 3 

2. Ao longo da sua vitoriosa luta contra o colonia- 
lismo e o imperialismo, 9 MPLA e o seu brago ar- 
mado —as FAPLA— souberam aplicar uma justica 
popular e revoluciondria contra os inimigos da Revo- 
lugéo Angolana, traduzindo os imperativos e as aspi- 
ragdes mais profundas do Povo Angolano. As leis pe- 
nais e disciplinares do Movimento de Libertagdo Na- 
cional, aplicadas inexoravelmente contra traidores e 
mercenfrios, constituem um exemplo significativo des- 
se combate consequente, no quadro da legalidade 
revoluciondria, Porém, nas condigGes actuais da insti- 
tucionalizagaéo do poder estatal, torna-se imprescindivel 
que a defesa do Estado Revoluciondrio se faga com 
recurso ¢ sob a forma dos instrumentos juridicos ade- 
quados. E da maior importancia que as condutas que 
aientem contra a seguranca do Estado sejam definidas 
com a maior preciso na Jei penal e sancionadas com 
& m4ximo rigor, porquanto poem em perigo os inte- 
resses fundamentais da Revolucao. 

3. A redacgao das figuras delituosas contra a segu- 
ranga do Estado que aparecem no Cédigo Penal vi- 
gente nfo se mostra adequada as distintas formas 
de actividade contra-revolucionéria, o que tem como 
consequéncia que algumas condutas nao figurem como pun{veis no referido Cédigo e que, noutros casos, 
© enunciado penal nao seja o mais indicado. Por outro 
lado, muitas das sancdes previstas nao correspondem 4 magnitude do facto criminoso, ; 

-Impde-se, pois, uma nova formulacao dos mecanis- 
mos coercitivos idéneos para prevenir e sancionar as actividades contra-revoluciondrias com o maximo ri- 
gor. 

Nestes termos, ao abrigo da alfnea 5) do artigo 38° 
da Lei Constitucional e no uso da faculdade que me € conferida pela alinea i) do artigo 32.° da mesma lei,



o Conselho da Revolugéo decreta e eu assino e fago 
publicar a seguinte lei: 

Lei dos Crimes Contra a Seguranca 
do Estado 

PARTE I 

Dos crimes contra a Seguranca Exterior do Estado 

ARTIGO 1. 

(Crime contra a seguranca exterior do Estado, Traigho 
. & Patria) 

Serd condenado na pena do n.° do artigo 55.° do 
Cédigo Penal todo aquele que: 

1’ Intentar, por qualquer meio violento ou fraudu- 
lento ou com auxilio estrangeiro, entregar a pais es- 
trangeiro todo ou parte do territ6rio angoiano, ou por 
qualquer desses meios, ofender ou puser em perigo 
u independéncia, soberania e integridade territorial 
da Republica Popular de Angola. 

2. Sendo angolano, tomar armas sob a bandeira 
de pafs estrangeiro contra a sua Patria. 

3.° Tiver inteliggncias com um pais estrangeiro, 
ou com seus agentes, com o objective de promover 
OU provocar uma guerra ou acgdéo armada contra a 
Republica Popular de Angola. 

§ Unico. No caso do n° 1 do corpo deste artigo, 
nao havendo meio violento ou fraudulento ou auxilio 
estrangeiro, mas verificando-se participagao em accdo 
colectiva destinada a excitar a opiniao publica ou acti- 
vidade, quer isolada quer colectiva, concordante com 
pretensGes estrangeiras, a pena aplicdvel serA a do n.° 4 
do artigo 55.° do Cédigo Penal, 

ARTIGO 2° 

(Provocacio de medidas prejudiclais 
4 Republica Popular de Angola) 

Todo o angolano ou estrangeiro residente em An- 
gola que praticar qualquer acto com a consciéncia de 
que poderaé determinar um pafs estrangeiro a tomar 
medidas prejudiciais 4 Reptblica Popular de Angola 
ou aos interesses legitimos de cidadaos angolanos, onde 
quer que eles se encontrem, ou que para esse fim 
tiver qualquer entendimento com esse pafs ou com 
seus agentes, serd condenado na pena do n.° 1.° do arti- 
gu 55.° do Cédigo Penal. 

ARTIGO 3. 

(Destruigho ou danificacio de instalagdes militares, 
material de guerra ou de interesse militar) 

Todo aquele que, sabendo que compromete a defesa 
nacional, destruir ou danificar, no todo ou em parte e 
ninda que temporariamente, quaisquer instalagdes ou 
obras militares, navios, aeronaves, material utilizével 
pelas forgas armadas ou ainda meios de comunicacao, 
estaleiros, instalagdes portudrias, aeroportos, fdbricas 
ou depdsitos, sera condenado nas penas dos n.™ 1.° a 
3.° do artigo 55.° do Cédigo Penal. 
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ARTIGO 4° 

(Espionagem) 

Comete o crime de espionagem, punivel com a pena 
do n° 1.° do artigo 55.° do Cédigo Penal: 

1.° Todo aquele que conscientemente destruir, falsi- 
ficar, subtrair ou entregar, ou tentar destruir, falsifi- 
car, subtrair ou entregar, a pessoa nao autorizada, do- 
cumentos, planos, modelos, objectos ou escritos que 

interessem & segurancga do Estado ou & condugéo da 
sua politica internacional. 

2.° Todo aquele que procurar obter informagdes 
secretas de cardcter militar, diplomatico ou econdmico, 
relativas a seguranga do Estado ou & condugio da 
sua politica internacional, que dolosamente as revele 
ou facilite o seu conhecimento. 

§ 1.° Todo aquele que, em -territério nacional, 
acolher ou fizer acolher qualquer espiao, conhecendo-o 
por tal, sera condenado na pena do n.° 3.° do arti- 
go 55.° do Cédigo Penal. 

§ 2.° Todo o individuo residente em territério na- 
cional que, directa ou indirectamente, tiver com nacio- 
nais de outros pafses ou com qualquer pessoa resi- 
dente em pais estrangeiro correspondéncia proibida 
pela lei ou pelo Governo, sera condenado @ pena de 
ptiséo até dois anos. 

Se a correspondéncia for de natureza a por em 
perigo a independéncia, a segurancga,'o crédito ou o 
prestigio do Estado, a pena aplicdvel sera a do n 5.° 
do artigo 55.° do Cédigo Penal, se o facto néo cons- 
tituir crime mais grave. 

ARTIGO 5° 

(Passagem para pals inimigo) 

Todo o angolano que, sem autorizagao do Governo 
S: passar para um pais inimigo, ou abandonando o 
territ6rio nacional ou saindo voluntariamente para 

ae ate a eee 
esse fim de territério estrangeiro, acim qc todavia 

ajude, ou tente ajudar de qualquer modo, o inimigo 
na guerra contra a sua Patria, sera condenado a pri- 
sao de um a dois anos. 

§ tinico. A tentativa deste crime, estando ¢ o crimi- 
noso no territério nacional, é punivel nos termos ge- 
rais. 

ARTIGO 6° 

(Provocacio & guerra e exposicio a Tepresalias) 

Todo o angolano ou estrangeiro residente em An- 
gola que, conscientemente, por actos nao autorizados 
pelo Governo, expuser o Pais a tma agressio armada 
ou expuser ‘os angolanos a represélias da parte de um 
Estado estrangeiro, sera condenado na pena do n.° 1.° 
do artigo 55.” do Cédigo Penal. - 

§ 1.° Se os actos praticados contra um Estado es- 
trangeiro, e nao autorizados pelo Governo, nao acar- 
retarem perigo de agresséo armada ou represdlias, mas 
forem de tal natureza que possam perturbar as rela- 
g6es internacionais da Republica Popular de Angola, 
a, penas aplicdveis seréo as do n.° 2° ao n. 5.° 
do artigo 55.° do Cédigo Penal. 

§ 2.° Sera condenado nas penas do n.° 1.° a 3.° 
do artigo 55.° do Cédigo Penal todo o angolano ou 
estrangeiro residente em Angola que sé concertar com
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um pais estrangeiro ou com seus agentes para induzir 

a Republica Popular de Angola a enyolver-se numa 

confrontacio armada. 
§ 3.° O angolano ou estrangeiro residente em Angola 

que receber ou aceitar a promessa de quaisquer dadi- 

vas para facilitar a ileg{tima ingeréncia estrangeira, 

directa ou indirecta, na politica nacional, ou para Co- 

meter qualquer acto prejudicial & seguranga Ou ao 

bom nome do Estado, serd punido com a pena do 

n° 52 do artigo 55.° do Cédigo Penal, se outra mais 

grave nao for aplicdvel. Sera punido com a mesma 

pena o estrangeiro que corromper ou tentar corrom- 

per para aqueles fins qualquer cidadfo angolano. 

ARTIGO 7° 

(Usurpacio de poderes e entrega ilicita de pessoas 
a Estado estrangeiro) 

4. Todo aquele que exercer ilicitamente no Pais, 

a favor de um Estado estrangeiro ou seus agentes, 

actos que -saiba serem privativos das autoridades da 

Republica Popular de Angola, sera condenado na pena - 

do n2 5.°-do artigo 55.” do Cédigo Penal. 

2, Na mesma pena incorreré todo aquele que em 

territério nacional praticar actos conducentes a en- 

trega ilicita de qualquer pessoa, nacional ou estran- 

geira, a um Estado estrangeiro, a agentes dele ou a 

qualquer entidade publica ou particular existente nesse 

Estado, usando para tais fins de violéncia ou fraude, 

salvo se o facto constituir crime a que deva aplicar-se 

pena mais grave. 

ARTIGO 8. 

- (Divulgagio de afirmagées perigosas) 

Todo aquete que em territério nacional ou todo 

o angolano que no estrangeiro fizer ou reproduzir 

publicamente, ou por qualquer forma divulgar ou ten- 

tar divulgar afirmagdes que sabe serem falsas ou gros- 

seiramente deformadas e que facam perigar o bom 

nome do Estado Angolano ou o seu prestigio no es- 

trangeiro, seré condenado na pena do n° 5.° do arti- 

go 55.° do Cédigo Penal. 

ARTIGO 35 

(DisposicSes retativas a estrangeiros) 

1. Os estrangeiros que se encontrarem ao servigo 

do Estado Angolano e que cometerem qualquer dos 

factos incriminados na presente Parte, serio punidos 

com as mesmas penas que os cidadfos angolanos. 

2. Sem prejufzo do que se achar estabelecido no 

direito internacional sobre imunidades diplomaticas, 

os estrangeiros que se nao encontrarem ao servigo do 

Estado Angolano e que cometerem qualquer dos factos 

incriminados na presente parte, sero punidos com 

a pena imediatamente inferior na escala penal ou com 
a mesma pena atenuada, se se tratar de pena inferior 

4 do n.° 4.° do artigo 55.° do Cédigo Penal. 

§ unico. Os estrangeiros referidos no ntimero ante- 

rior, serao, porém, punidos com a mesma pena qué 
03 cidadfos angolanos, se tiverem entrado ou perma- 
necido em territério nacional sem o cumprimento das 
formalidades legais. . 

cD 

PARTE II 

Dos crimes que ofendem os interesscs do Estado 

em relagio as Nacées Estrangeiras 

ARTIGO 10.° 

(Infidelidade diplomdtica) 

SerA condenado na pena do n.” 5.° do artigo 55.° 

do Cédigo Penal: 

1° Aquele que, exercendo fungées oficiais relativa- 

mente a qualquer negociagaéo com entidades estran- 

geiras, abusar dos seus poderes, causando ou podendo 

causat danos aos interesses do Estado Angolano, ou 

assumindo em nome destes compromissos para que 

nao esteja devidamente autorizado, 

2° Aquele que, exercendo fungoes oficiais relati- 

vamente a qualquer negociagaéo com entidades estran- 

geiras, dolosamente revelar informagoes que compro- 

metam, nas referidas negociagGes, os interesses nacio- 

nais. 

3° Aquele que, representando o Estado Angolano 

junto de um Estado estrangeiro ou Organizagao Inter- 

nacional, praticar actos contra ordem ou orientagado 

oficial ou der sobre certos factos com intengéo de 

induzir em erro o Governo Angolano, informagoes 

falsas, ou ainda ocultar informacgSes importantes para 

o Governo Angolano. 

ARTIGO 11 

(Arrancamento ov supressfio de sinals frontelricgos) 

Aqueie que dolosamente arrancar, ou por qualquer 

modo suprimir marcos, ou outros sinais indicativos de 

territério angolano, seré condenado na pena de prisdo 

até dois anos. 

ARTIGO 12. 

(Ofensas e outros crimes contra governante’ ¢ dipfomatas 

esirangeiros} 

1. Aquele que cometer uma ofensa contra Chefe de 

Estado ou membros de Governo estrangeiro ou contra 

representantes diplomaticos estrangeiros acreditados 

no Pais ou contra os seus familiares, que se encon- 

trem em territério nacional, seré condenado na pena 

do n” 5° do artigo 55.° do Cédigo Penal. 

2. Se contra as mesmas pessoas for cometido qual- 

quer outro crime, seré punido com a pena corrcs- 

pondente, agravada nos termos do artigo 93.° do Co- 

digo Penal. 

ARTIGO 132 

(Violacio de lugares que gozam do direito 
de extra-territoriatidade) 

Aquele que, por meio de violéncia, fraude ou por 

qualquer outra forma ilfcita, entrar ou tentar entrar 

em lugares que, segundo o direito internacional, go- 

zem do direito de extra-territorialidade, seré punido 

com a pena do n.” 5.° do artigo 55,° do Cédigo Penal, 

sem prejuizo da responsabilidade por quaisquer ou- 

tros crimes entéo cometidos.



ARTIGO 14. 

(Ultraje a simbolo de Estado estrangeiro) 

Aqucle que arrancar ou destruir a bandeira, a insig- 
nia ou outro simbolo de um Estado estrangcire com 
© qual sc mantenham relagGes diplomaticas ou come- 
(er qualquer outro acto que revele escdrnio ou des- 
prezO para com os mesmos, sera condenado na pena 
de prisféo até um ano. 

ARTIGO 152° 

(Crime de pirataria) 

Qualguer pessoa que, por meios violentos, cometer 
o crime de piralaria, comandando ou tripulando nave 

ou aeronave, para cometer roubos ou quaisquer vio- 
léncias contra a propria nave ou aeronave ou contra 
qualquer outra, Ou contra pessoas ou bens a bordo 
das mesmas, ou para atentar contra a seguranca do 

Estado ou de Pais amigo, sera condenado na pena 
dou n° 1° do artigo 55.° do Cédigo Penal, 

§ 1.° Integra o crime de pirataria qualquer dos 
seguintes factos: . 

1.° O apossamento, por meio de fraude ou violéncia, 
de nave ou aeronave, visando alguns dos fins a que 
se retere este artigo. 

2.° Us actos iiegitimos de violéncia ou de fraude, 
de detengéo ou qualquer depredagaéo, cometidos com 
fins pessoais pelos membros da equipagem ou por 
passageiros da nave ou aeronave, e ditigidos no mat 
ou no ar livres ou territoriais contra a prépria ou 
Oulra Nave Ou acronave ou contra as pessoas ou bens 
que venham a bordo delas. 

3.° A usurpagao do comando de nave ou aeronave 
nacional, ou tretada por empresa nacional, seguida de 
havegagao com violagao das normas fundamentais de 
liberdade e de seguranga do tréfico ou com lesio dos 
interesses nacionais. 

4.° Os sinais de terra, do mar ou do ar que cons- 
tituam manobras fraudulentas de naufrdgio, aporta- 
gem, amaragem ou aterragem das naves ou aerona- 
ves, com o fim de atentar contra estas ou contra as 

pessoas ou bens a bordo. 

§ 2.° Sofrerao igual punigao os que incitem outrem 
a cometer qualquer dos factos compreendidos neste 
artigo ou no seu § 1.°, os autores e orientadores do 
projecto criminoso e todos aqueles que, conhecendo 
© caracter de pirataria dos actos, voluntariamente neles 
participem ou os facilitem. 

§ 3.° Poder-se-d @ agravagio nos termos do arti- 
go 93.° do Cédigo Penal sempre que os piratas tenham 
abandonado qualquer pessoa sem meios para se sal- 
var ou tenham causado a destruigéo ou a perda da 
nave ou aeronave, ou a hajam abandonado a navegar. 

§ 4.° Observar-se-do as disposigdes de leis especiais 
ou convengoes internacionais que considerem outros 
factos como crimes de pirataria. 

PARTE III 

Des crimes contra a Seguranga Interior do Estado 

ARTIGO 162 

(Atentado contra a vida de dirigentes) 

Q atentado contra a vida do Chefe de Estado, de 
membros do Governo e de membros do Comité Cen- 
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tral do MPLA-Partido do Trabalho, ser4 punido com 
a pena do n.° 1° do artigo 55.° agravada nos termos 
do artigo 93.°, ambos do Cédigo Penal. 

§ 1.° O atentado consiste na execucdo ou na tenta- 
tiva. 

§ 2.° Aquele que tomar a resolucio de cometer o 
crime previsto neste artigo, se praticar algum acto 
para preparar a execugaéo, serd condenado na pena 
du n.° 4.° do artigo 55.” do Cédigo Penal. 

§ 3.° Se dois ou mais individuos concertarem entre 
si e fixarem a sua resolugéo de cometerem o referido 
crime, € esta conjuragao for seguida de -algum acto 
praticado para preparar a execucdo, serao condenados 
na pena do n.° 3.° do artigo. 55.” do Cédigo Penal; se 
nenhum acto for praticado para preparar a execucao, 
serio condenados na pena do n.° 4.° do artigo 55.° do 
mcsig Cédiga. 

ARTIGO 17° 

(Ofensa corporal Ou atentado contra a liberdade de dirigentes) 

Toda a ofensa corporal ou atentado contra_a liber- 
dade de qualquer das pessoas referidas no artigo ante- 
rior ser punida com a pena do n.° 2,° do artigo 55.° 
do Cédigo. 

§ unico. A entrada violenta na habitagio das mesmas 
pessoas scra punida com a pena do n° 4° do arti- 
go 55.° do Codigo Penal. 

ARTIGO 18 

(Injaria ou ofensa a dirigentes) 

A injuria ou ofensa 4 honra € consideragio devidas 
a quaiquer das pessoas referidas no artigo 17.° sera 
punida com a pena do n.° 5.° do artigo 55.° do Cddigo 
Penal, agravada, 

(Rebeliiio) 

Aquele que executar qualquer acto tendente, directa 
ou indirectamente, a mudar no todo ou em parte, por 
qualquer meio nao lfcito & Lei Constitucional ou 
a forma de governo estabelecida, seré condenado na 
pena do n° 2.° do artigo 55.° do Cédigo Penal. 

§ unico. Na mesma pena incorre aquele que tentar 
impedir o livre exercicio das faculdades constitucionais 
por parte do Chefe de Estado, do Conselho da Revo- 
lugio ou do Governo. 

ARTIGO 20° 

(Rebelido armada, motim ou levantamento} 

Os crimes previstos no artigo anterior, quando co- 
metidos por meio de rebeliao armada, motim ou levan- 
tamento, sero punidos com a pena do n.” 1.° do 
artigo 55.° do Cédigo Penal, agravada. 

§ 1.° A mesma pena ser4 aplicada aos que incitarem 
os habitantes do territério angolano, ou quaisquer mili- 
tares ao servico das for¢as armadas angolanas, & guer- 
ra civil ou a levantarem-se contra a-autoridade do 
Chefe de Estado ou contra o livre exercfcio das facul- 
dades constitucionais do Conselho da Revolucio ou 
do Governo.
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§ 2.° Poderd aplicar-se a pena imediatamente infe- 
rior a prevista neste artigo quanto aos individuos que 
n&o sejam os organizadores e nfo tenham exercido o 
comando ou direcgaio de rebeliao, motim ou levanta- 
meénto. | 

ARTIGO 21° 

(Sabotagem) 

Séo punidas com as penas dos n.* 1.° ou 2.° do arti- 
go 55.° do Cédigo Penal as destruigdes ou atentados 
intencionais que afectem gravemente o normal fun- 
cionamento de meios ou vias de comunicagao, insta- 
lagdes de servigos ou empresas estatais, ou em que 
o Estado tenha participagéo ou interesse, ou ainda 
outras unidades destinadas ao abastecimento e satis- 
fag&o das necessidades gerais das populagées, incluindo 
os meios basicos e circulantes desses servicos, empre- 
sas ou unidades. 

§ nico. Quaisquer outras destruigdes ou atentados 
' intencionais contra os mesmos bens seréo punidos com 

as penas dos n.* 2.° a 5. do artigo 55.° do Cédigo 
Penal, conforme a gravidade dos actos praticados. 

ARTIGO 22, 

{Armas, engenhos e matérias proibidas) 

1, Quem, por forma nao autorizada, fabricar, intro- 
duzir no pais, comprar, vender, ceder, transportar ou 
tiver em seu poder matérias, substancias ou engenhos 
inflamaveis, explosivos, asfixiantes, téxicos, agentes 
quimicos ou bioldgicos, seré condenado com a pena 
do n° 3° do artigo 55.° do Cédigo Penal. 

2. Qualquer crime praticado através dos meios refe- 
ridos no ntmero anterior ser4 punido com a pena 
do n° 1° do artigo 55.° do mesmo Cédigo. 

| ARTIGO 23° 
(«Look-outs e¢ incltamento a greve) 

© encerraimenio ou paralisagéo de centros de tra- 
balho por patte da entidade patronal ou administra- 
sao, sem prévia autorizacio das autoridades compe- 
tentes, ¢ punido com a pena de prisdo até dois anos. 

§ 1.° Igual pena € aplicével aos que incitarem, pro- 
Inoverem Ou: organizarem © encerramento ou parali- 
sagao do centro dé trabalho por parte dos trabalha- 
dores, . oe 

§ 2.° A tentativa seré sempre punida, sendo os actos Preparatérios equiparados a tentativa. - a 

ARTIGO 24° 
(Instigagio 4 desobediincig colectiva, boates e Propaganda 

contra-revoluclonaria) 

A instigaglo ou provocacio & desobediéncia colec- 
tiva as leis de ordem ptiblica ou ao cumprimento dos 
deveres inerentesg As fungdes ptiblicas, ou & tentativa 
de perturbar, por qualquer meio, a ordem ou tran- 
quilidade publica, é punida, se pena mais grave nao 
couber, com prisdo até dois anos. : 

§ dnico. Sio punidos nos termo o ee eee eee avo Pwd 

‘1° Aqueles que difundirem noticias falsas ou tenden- 
ciosas ou predicgées malignas susceptfveis de causar 
alarme, inquietagdo, descontentamento ou desordem 
publica. 

  

2.° Aqueles que incitarem a populacio contra o 
processo reyoluciondrio ou a solidariedade internacio- 
nal, 

3.° Aqueles que confeccionarem, utilizarem, distri- 
buirem, tentarem distribuir ou possuirem papéis escri- 
tos ou outros meios massivos de difuséo, conducentes 
ao mesmo resultado. 

ARTIGO 25. 

(Ultraje acs simbolos da Patria) 

. Aquele que ultrajar ou por qualquer forma mani- 
festar escdrnio ou desprezo pela bandeira, insignia ou 
outro simbolo da Pétria, serd condenado na pena de 
prisdo até dois anos. 

ARTIGO 26. 

(Outros actos) 

Todo e qualquer acto, nao previsto na lei, que po- 
nha ou possa pér em perigo a seguranca do Estado, 
sera punido com a pena do n.’ 5,° do artigo 55.° do 
Cédigo Penal, 

PARTE 1V 

Disposigdes comuns ¢€ finais 

ARTIGO 27° 

(Instigag’o, provocacio e apologia de crimes contra 
a Seguranga do Estado) 

Aquele que instigar ou provocar outrem a cometer 
qualquer crime contra a seguranca do Estado serd 
condenado com a pena do n.” 5,° do artigo 55.° do 
Cédigo Penal, se nao se seguir o efeito da instigacio 
ou da provocacao, 

§ 1.° Se a instigacdo ou provocagaéo se seguir o 
efeito, serd o instigador punido como autor. 

§ 2.° A apologia dos crimes contra a seguranca 
do Estado é punida com a pena don.’ 5.° do artigo 55,° 
do Cédigo Penal. 

ARTIGO 28° 

(Puntgfo de actos preparatérios) 

Os actos preparatérios dos crimes contra a segu- 
tanga do Estado puniveis com pena superior A do 
n.° 5.° do artigo 55.° do Cédigo Penal serdo punidos, 
quando pena mais grave no couber, com prisdo de 
dois a oito anos. 

§ tinico. Se o crime for punivel com a pena do 
n.°’5.° do artigo 55.° do mesmo Cédigo, os actos pre- 
paratorios serio punidos com pena de prisdo até dois 
anos, 

d 

ARTIGO 29," 

(Conjura} 

A conjura ou conspiragio para a perpretagao dos 
crimes contra a seguranca do Estado seré punida, se 
pena mais grave nao for estabelecida pela fei, com 
a pena do n° 5.° do artigo 55.° do Cédigo Penal, 
quando seguida de algum outro acto preparatério de 
execugao, ou com a pena de prisio até dois anos se 
nao se tiver seguido algum acto preparatédrio. ©
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_ § Unico. Se a conspiragfo tomar a forma de asso- 

ciagdo ilicita ou organizagado secreta com vista ao inci- 

tamento ou execugfo de qualquer daqueles crimes, 

ser4 aplicdvel, independentemente da perpretagaio de 

qualquer acto preparatério, a pena do n.° 5.° do arti- 

go 55.2 do Cédigo Penal; os dirigentes ou promotores 

da associagdo ou organizagao serio punidos com a 

pena do n.° 4.° do artigo 55.° do mesmo Céddigo. 

ARTIGO 30. 

(Agravaciio e crimes culposos) 

1. Serfio agravadas as penas previstas nesta lei, 

podendo ser aplicadas as penas superiores na escala 

penal, quando os crimes forem cometidos por cidadaos 

angolanos que, em razaéo das suas fungdes, tenham 

maior facilidades em cometer ou especial obrigagao 

de os nao praticar, 
2. Quando os crimes previstos nesta lei forem pra- 

ticados com mera negligéncia, a pena aplicdvel sera 

de prisio até dois anos. 

ARTIGO 31. 

(Penas acessérias) 

A condenacgio por crimes contra a’ seguranga do 

Estado poderd ser acompanhada das seguintes penas 

acessorias: 

1.° Multa até ao m4ximo do correspondente a oito 

anos; 

2.” Se o criminoso for angolano, pena de suspensdo 

temporéria dos direitos polfticos. 

3° Se o criminoso for estrangeiro, expulsio do ter- 

ritério nacional, se pela natureza do crime ou pelas 

caracteristicas pessoais do criminbso se mostrar que 

a sua permanéncia no pafs é indesejavel. 

4° Confisco dos bens pessoais do criminoso, sé a0 

crime couber pena superior a oito anos de prisao. 

§ 1.° Em todos os casos de aplicagéo de pena de 

privagéo da liberdade, esta implica a privagio dos 

direitos politicos por tempo igual. 

§ 2° A expulsio do territério nacional executar- 

-se-4 depois de cumprida a pena principal, ou antes, 

mediante decisio do Governo a esse respeito. 

§ 3° O confisco nunca poderd abranger os bens 

indispensdéveis para satisfazer as necessidades vitais 

dos familiares que estejam a cargo do criminoso. 

ARTIGO 32- 

(Abandono de execucio) 

Aquele que tiver tido alguma participagio num 

crime contra a seguranca do Estado e reveld-lo volun- 

tariamente as autoridades, antes do comego da sua 

execugéo ou a tempo de evitar as suas consequeéncias, 

ficaré isento da pena. 

ARTIGO 33. 

(Alternatlva de pena de morte) 

‘A alternativa de pena de morte por fusilamento, 

prevista na redaccfo que ao n.° 1 do artigo 55.° do 

Cédigo Penal é dada pela Lei n° 3/78, € aplicdvel 

a todos os crimes previstos na presente lei puniveis 

com a pena do n° 1 do artigo 35.° do referido Cédigo. 

DIARIO. DA REPUBLICA | 

ARTIGO 34° 

(RevogacSo de legislacie} 

E revogado o Titulo II do Livro Il do Cédigo 
Penal, bem como toda a legislagdo que contrarie o 

disposto na presente lei. 

ARTIGO 35,° 

(Entrada em vigor) 

Esta lei entra em vigor cinco dias apés a sua publi- 

cacao no Didrio da Republica. 

Vista e aprovada pelo Conselho da Revolugao. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, ANTONIO AGOSTINHO 
NETO. 

MINISTERIO DAS FINANGAS ” 

Decreto Executive n. 1/MF/78 

Encontrando-se na posse de algumas entidades ofi- 
ciais e particulares valores selados cuja validade cessou 
por forca da Lei n.° 16/77, de 15 de Setembro e do 
Decreto n.° 3/78, de 10 de Janeiro; 

Tendo, porém, em consideragio a existéncia de 

grandes quantidades desses valores fora do controlo 
estatal por motivo da segunda guerra que se viveu 

no Pais; 
Sendo contudo justo permitir-se a troca dos referidos 

selos pelos de Reconstrugo Nacional, criados pela 

Lei n° 19/77, de 15 de Setembro, quando devidamente 
comprovada e justificada a sua existéncia. 

No uso da faculdade conferida pelo n.° 2 do arti- 

go 47.° da Lei Constitucional, determino: 

  

1. Fica autorizada a troca dos valores selados que 

deixaram de ter curso legal por forca da Lei n.° 16/77, 

de 15 de Setembro e Decreto n° 3/78, de 10 de 

Janeiro, por Selos de Reconstrugao Nacional, criados 

pela Lei n° 19/77, de 15 de Setembro, nas Recebedo- 

tias de Fazenda até 31 de Agosto de 1978, nas seguin- 

tes condigdes: 

1.1, Tratando-se de entidades oficiais ¢ revendedo- 

res: 

a) Ser& autorizada a troca de todos os selos refe- 

ridos no corpo deste ntimero mediante guia 

de remessa firmada pelo chefe de Depar- 

tamento e pelo exactor ou responsdvel, no 

caso de entidades oficiais e pelos titulares 

dos alvarés ou seus representantes legais 

no caso de revendedores, donde constem 

as espécies (fiscais, povoamento ¢ assistén- 

cia quantidades, taxas e valores parciais 

e totais, documentada sempre que possivel 

com elementos inequfvocos que demons- 

trem a sua aquisic&o;


