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-PUBLlCACAO OFICIAL· DA REPUBLICA DE MOyAMBIQUE

IMPREMSA NACIONAl DE MO<;AMBIQUE, E.P. ARTIGO 17

AVISO
A materia a publicar no -Boletim da Republica- deve ser rernetida em c6pia

levidamente autenncaoa, uma por cada assunto,donde conste.valern das
noicacoes necessarias para esse eteito, 0 averbamento seguinte, assinado e
iutenticado: Pan publ~l\o no «Boletirn da RepUblica».

Assernbleia da Republica:

Le! n," 1112iJ1S:.

Altera osartigos 10,17,26,27,38,42,44,48,61;64,71,72,
74, 78, 82, 83, 84,.86, 96, 101, 103,112 e 115 da LCi
ri." 2412007, de 20 de Agosto e 112A da Lein," 2412014,
de 23 de Setembro, Lei de Organizacao Judiciaria,

:Gn'VOCa'!cna:

Convoca a ViII Sessao Ordinariada Assembleia da Republica,
para 0 dia 18de Outubro de 2018, corn infcio as 9HOO,
.na Salado Plenario, sita na Av. 24 dejulho:n.D3T73,
na Cidade de Maputo.

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

Lein." 1112018

de 3 de Outubro

Haverido .necess idade de pr oceder a' revrsao 'daLei
Ie Organizacao Judiciaria, ao abrigo dodisposto noartigo 223
! mimero I,do artigo 179, ambos daConstituicao da Republica,
l Assernblcia da Republica determina: ,- .- .'

f\",RTIGa1

(Alt~)

Sao alterados~s artigos 10, 17,26, 27, 38~.42T44,48, 6-1,64,
71,72,74,78,82,83; 84; 86, 96;J01, 103,J12~115da Lei
fLo24/2007,de20 de Agosto el12A"da'r.,dh.o :24!2014,de23
Ie Seternbro, Lei deOrganizacao l,udiciaiia; que passarn.a ter
3. seguinte redaccao: . ". ." .

"AR1xia la
(Independencia dos [uizes)

L No exercicio da funcao jurisdicional os juizessao
independentes e deverri, apenas obedienciaa Constituicao
ea lei.

2. [.,.]
3. [.;.]

(Participacao dejuizes eleitos)

1. Os juizes eleitos podem participar nos julgamentos em
primeira instancia, .

" 2. A intervencao dos jufzes eleitos e deterjninadapelo
do Juiz da causa, prornovida pelo .Ministerio Publico
ou requerida por urn dos sujeitos processuais. "

3. Nos processos de homicidio voluntario-de violacao <le
menores e de jurisdicao de menores, corn a excepcaodos de
alirnentos.e obrigatoria a intervencao de dois jufzes eleitos,
para alem do juiz profissional. . . .

4. A participacao de jufzes eleitos.e restrita a discussao
e decisao sobre a ~atena de facto. . .

.5. Os jufzeseleitos podem, ainda, ser ouvidos ~.
que 0 tribunal judicial de distrito apreciar, em recurso, as,
decisoes do tribunal comunitario.

'ARTlGo16

(AnO.Nd-~~f) .'

'.L[~..] ..
"2.:Aabertl,ira do Ano.J udicial. erealizada na capital

.doPais, em sess~osolene, no.pnmeiro dia iitil do mes-de
.Fevereiro 'de cada anov.onde uSim~da.palavra; deI*i1o.···
direitovoPresidente do TribunalSuprerno.: 0 Procurador-'
aernlda Republica e o Bastonario QAOraem~'Advogadbs:

:3. Etti cada provincia, a aberturadoAno Judicial e
'.assinalada atraves de uma sessaosolene.. onde Us~'mda
palavra.de plena direito..o Presidente do TribunalJudicial;
a Procurador-Chefe Provincial e 0 Delegado da"6tdeffi
dos Advogados. . .

. ARTIG027

(Ferias jUdiiciais)

l:"As ferias judiciais ocorrern nomesde Janeirod~>
~adaal1o e, durante este periodo; ostribunais realizarn..'
julgamentos de processos comaiguidospr~i providetx:ias:"··
cautelares, habeas corpus e outrosde caracter urgente, .
,LOs· cartorios judiciais procedem "ao controlo ,do,s:i

process os e de todo 0 trabalho judicialdurante as firi~ ,/
judiciais, . . ' " ">~~:;

ARTIGa38.

(AI~<la)

1. Em materiacivel a alcada dotribull~ljudicia(~~
provincia e dos tribunais judiciais de ,qjstrito e devalor
-equivalente a 50 e 25 vezes 0 :saKrtctmfnima, nacional .
da Funcao Publica, r~s.p~tivaffie~t~. .," . -.

2.[:, .]
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(Cornposicao e partlclpacao de juizes eleitos)

1. 0 Tribunal Supremo e constituido pelo Presidente,
Vice - Presidente e Juizes Conselheiros, podendo participar
nos julgamentos juizes eleitos.

2. Tribunal Supremo e compos to por urn minirno de sete
Juizes Conselheiros, podendo nele participar dezassete j uizes
eleitos, sendo oito suplentes, cuja intervencao e feita nos
termos do artigo 17, da presente Lei.

ARTIGO 44

(Cornposicao do Plenario e particlpacao de juizes eleitos)

1. [ ... ]
2. Funcionando coma tribunal de instancia unica,

o Pl enar io do Tribunal Suprernoe constitufdo pelo
Presidente, Yice- Presidente e Juizes Conselheiros, podendo
participar juizes eleitos, nos termos do artigo 17, da presente
Lei.

3. [... ]

ARTIGO 48

(Cornposicao e participacao de juizes eleitos)

1.Cada seccao e constituida por urn mfnimo de dois Juizes
Conselheiros, sendo urn Presidente e outro Adjunto, quando
funcione coma tribunal de segunda instancia, podendo
participar no julgamento urn rninirno de dois juizes eleitos,
para alem dos Juizes Conselheiros quando funcione coma
tribunal de primeira instancia, nos termos do artigo 17, da
presente Lei.

2. [... ]
3. A seccao, coma tribunal de primeira instancia, nao pode

deliberar sem que estejam presentes dois Jufzes Conselheiros
e umjuiz eleito, nos termos do artigo 17; da presente Lei.

4. [... ]

ARTIGO 61

(Cornpostcao)

1. [ ... ]
a) [ ... ]
.b) por urn Juiz Desembargador, participando nos

julgamentos dois juizes eleitos, quando funcione
coma tribunal de prirneira instancia, nos term os
do artigo 17, da presente Lei.

2. [... ]
3. A intervencao dos jufzes eleitos, na situacao referida na

alinea b), do mirnero 1, do presente artigo e feita nos terrnos
doartigoI", da presente Lei.

!>.RTIGO 64

(Juiz-Presidente)

o Juiz-Presidente do tribunal superior de recurso
'e designado pelo Presidente do Tribunal Supremo por
urn mandate de cinco anos renovavel uma vez, ouvido 0

Conselho Superior da Magistratura Judicial, de entre os
juizes desembargadores que integram aquele mesmo orgao .
jurisdicional.

ARTIGO 71

(Composlcao e participacao de juizes eleitos)

1. [ ... ]

a) [ ... ]
b) por urn juiz profissional, podendo nele participarem

quatro juizes eleitos, quando funcione em primeira
instancia, coma tribunal colegial, nos termos
do artigo 17, do. presente Lei.

2. [ ... ]
3. A intervencao dos juizes eleitos, na situacao referida

na alinea b), do mirnero 1, do presente artigo, e feita nos
termos do artigo 17, da presente Lei.

ARTIGO 72

(Quorum)

1. Funcionando em primeira instanci a, como tribunal
colegial, 0 tribu~aljudicial de provincia nao pode deliberar
sem que estejam presentes, pelo menos, dois juizes eleitos,
nos termos do artigo 17, da presente Lei, alern do juiz
profissionaI.

2. [ ... ]

AF.TIGO 74

(Cornpetencias do tribunal em segunda instancia)

1. [ ]
a) [ ]
b) [ ]
c) [. .. ]
d) [ ... ]

2. Em materia de recurso sao observadas as regras
estabelecidas na legislacao processual. \ "

ARTIG'O 78

(Definicao e classificacao)

1. [ ... ]
2. Revogado

ARTIGO 82

(Cornposlcao e participacao de juizes eleitos)

1. 0 tribunal judicial de distrito, funcionando em
colectivo, intervem no julgamento urn j uiz profissional
e participam juizes eleitos, nos termos do artigo 17,
da presente Lei.

2. [ ... ]

ARTIGO 83

(Ouorum)

1. 0 tribunal judicial de distrito pode funcionar
em colectivo, intervindo no julgamento, alern do juiz
profissional, quatro juizes eleitos, nos termos do artigo 17,
da presente Lei.

2. 0 tribunal nao pode deliberar, funcionando em
colectivo, sem que estejam presentes, pelo menos, dois juizes
eleitos, nos termos do artigo 17, da presente Lei, alem do
juiz profissionaI.

ARTIGO 84

(Competencia do tribunal judicial de distrito,
em primeira Instancla)

Ao tribunaljudicial de distrito, funcionando em primeira
instancia, compete:

a) em materia civel:
i) [ ... ]
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ARTIGO112-Aill[ ]
ili) [ ]

b) em materia criminal:
i) [--.]
ii)[ __.]
iii) decidir sabre pedidos de liberdade condicional.

ARTlGO85

(Cornpetencia do tribunal judicial de distrito

de 2." ciasse em primeira lnstancia)

[Revogado]

ARTlGO86

(Cornpetencia do tribunal judicial de distrito

em segunda instilncia)

1. Coma tribunal de segunda instancia, compete ao
tribunal judicial de distrito:

a) [ ]
b) [ ]

2. [__.]

ARTIGO96

(Cornpetencia)

a) [ ]
b) [ ]
c) [ 1
d) [ ]
e) [Revogado]
fJ [--.]
g) [ ]
h) [ ]

ARTlGO101

(Estrutura orqanica)

1. [--.J
2. [ ... ]
3. As funcces tecnico-administrativas das unidades

referidas no presente artigo SaG exercidas por funcionarios
sujeitos a urn regime especial que, nessa qualidade, tern
direito a urn subsidio, fixadoem diploma do Conselho

. de Ministros.

ARTlGO103

(Direccao)

1. 0 Secretariado Geral dos tribunais judiciais e dirigido
e orientado pe!o respective Secretario-Geral, norneado
para urn mandata de cinco anos, renovavel, corn funcoes
de superin terider nas rnateria s de apo io a actividad'e
jurisdicional, dirigir e coordenar todos as services de apoio
tecnico-administrativo aos orgaos do. aparelho judicial.

2. C .. ]

ARTIGO112

(Modo de funcionamento)

o modo de funcionamenta da Insp ecc ao Judicial
e definido par diploma do. Conse!ho de Ministros, ouvido
o Conselho Superior da Magistratura Judicial.

(Dir eccao da lnspeccao Judicial)

1. A Inspeccao Judicial responde perante a Conselhr
Superior da Magistratura Judicial.

2. [__.]
3. [ ]
4. [ J
5. [__.]

ARTIGO115

(Cornpetencia transltoria)

L[ __.]
2. [Revagado]"

ARTIGO2

(Revog<;lyao)

Sao revogados 0 numer02; do artigo 78, 0 artigo 85,
a .alfnea e), do artigo 96 e 0 mimero 2, do artigo lIS, todos da
Lei n." 24/2007, de 20de Agosto, Lei de OrganizacaoJudiciaria.

ARTIGO3

(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor 30 dias apos a sua publicacao.

Aprovada pelaAssernbleia da Republica; aos 22 de Maio
de 2018.

A Presidente da Assernbleia da Republica, Veronica Nataniel

Macamo Dlhovo.

Prornulgada, aos 6 de Setembro de 2018.

Publique-se.

o Presidente da Republica, FILlPEJACUHONyusl.

Co nvocatoria

Ao abrigo do disposto na alfnea· a), daartigo 190
da Constituicao da Republica, conjugado corn 0 nurnero 1,
do artigo 35 do Regimenta da Assembleia da Republica, convoco
a Vfll Sessao Ordinaria da Assernbleia da Republica, para 0 dia
18 deOutubro de 2018, corn inicioas 9HOO,ha Sala do Plenario,
sita na Av. 24 de.Julho, n." 3773, na Cidade de Maputo, corn
oseguinte RoI de Materias: •

1. Inforrnacoes do Governo.
2. Perguntas ao Governo.
3. Inforrnacao Anual do Provedor da Justice.
4. Inforrnacao Anual do Chefe de Est~do.

-:5. Informacao do Gabinete Parlamentar para a Prevencao
e Cornbate ao H1V e SIDA a VIII Sessao Ordinaria
da Assemblcia da Republica.

6,. Infor rnac ao da Co m is sao de Pet icoes, Queixas
e Reclarnacces a VIII Sessao Ordinaria da Assembleia
da Republica.

. 7. Projecto de. Re so luc ao a t i.ne n t e a 'Informa\=ao
do Gabinete Parlarnenlar para a Prevencao e Combate .
ao HIV e SIDA a VIII Sessao Ordinaria da Assembleia
daRepiiblica.
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8. Projecto de Resolucao atinente a Inforrnacao da Cornissao
de Peticoes, Queixas e Reclarnacoes a VIII Sessao
Ordinaria da Assernbleia da Republica.

9. Projecto de Resolucao atinente a Eleicao dos Membros <f

do Conselho Superior da Magistratura do Ministerio
Publico.

10. Proposta de Program a lie Acti v id a d e s
da Assernbleia da Republica para 0 ana 2019.

11. Projecto de Res o lucao atinente ao Pr ogi arna
de Actividades da Assembleia 'da Republica para
o ana 2019.

12. Proposta de Orcarnento da Assernbleia da Republica
para 0 ana 2019.

13. Projecto de Resol ucao atinente ao Orcarnento
da Assembleia da Republica para 0 ana 2019.

14. Proposta do PIano Econornico e Social para 0 ana 2019.
15. Projecto de Resolucao atinente ao PIano Econornico

e Social para 0 ana 2019.
16. Projecto de Lei de Revisao do Codigo de Execucao

de Penas.
17. Projecto de Lei de Revisao do Codigo do Processo Penal.
18. Projecto de Lei de Revisao do Codigo Penal..
19. Projecto de Lei do Regime Organico do Referendo.
20. Proposta de Lei de Orcamento de Estado para 0 ano 2019.
21. Proposta de Lei que Regula a Organizacao, Cornposicao

e Funcionamento do Conselho Nacional de Defesa
e Seguranca.

22. Proposta de Lei da Actividade de Seg uranca Privada.
23. Proposta de Lei da Mobilizacao e Recqui sicao.
24. Proposta de Lei de Transplante de Orgaos, Tecidos

e Celulas Humanas.
25. Proposta de Revisao da Lei n.? 6/92, de 6 de Maio, Lei .

do Sistema Nacional de Educacao.
26. Proposta de Lei at ine.nt e ao Regime lurfdico

das Fundacoes.
27. Proposta de Revisao da Lei n." 8/79, de 3 de Julho,

Lei de Arrendamento.
28. Proposta de Lei de Autorizacao Legisl ativa em Materia

de Arrendamento de Predios Urbanos.
29. Proposta de Lei que Cr ia 0 Sis lema Nacional

de Qualidade.
30. Proposta de Lei que Estabelece 0 Regime Jurfdico

de Cr iaca o , Or g a n iz ac ao e Funcionamento
das Associacoes.

31. Proposta de Lei que Estabelece 0 Regime Juridico
de Utilizacao de Coisas Movers como Garantia
de Cumprimento de Obrigacoes e Cria a Centra)
de Registos de Garantias Mobiliarias,

32. Proposta de Alteracao da Lei n." 7/97, de 31 de Maio, que
Estabelece 0 Regime Juridico da Tutela Adrninistrativa
do.Estado aque estao Sujeitas as Autarquias Locais.

Maputo, 19 de Setembro de 2018. - A Presidente
da Assembleia-da Republica, \'eronica Nataniel Macamo Dlhovo,

Preco - 20,00 MT

IMPRENSA NACIONAL DE MO<;:AMBIQUE, E.P.


