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1. 0 artigo 67.0 do Codigo de Processo Penal passa
a ter a seguinte redaccao:

Art. 67.° - Serao julgados em processo suma
rio as infraccoes criminais a que for aplicavcl

ARTIGO I."

Ncstes tcrmos, ao abrigo da alfnea b) do artigo 38."
e do arrigo 49.0 da Lei Constitucional e no usa da
Iaculdadc que me c conferida pcla alinca i) do arti
go 53.0 'da mcsrna lei, a Comissao Permanente da As
sembleia do Povo decreta e eu assino e Iaco publicar
o seguinte:

3

Lei n.O 3/81
de 14 de Agosto

A necessidade de cornbater energicamente as com
portamentos anti-socials que tern v.ndo a prejudicar
a marcha da Rcvolucao impoe que se adoptem medi
das tcndentes a simplificar a ccleridade da repressao
criminal e que, no mesmo tempo, melhor assegurcm
a sua eficacla e a cornpleta igualdade de todos os
arguidos pcrantc a justica.

Para esse fim, torna-se indispensavel alargar 0 fun
bito de aplicacao do proccsso sumario 0 que iIIl,I.JIi
cara uma maier prontidao na aplicacao das sancoes
e simultancarnente suspender a adrnissibilldade da
liberdade provisoria mediante caus;ao nalguns crimes
que ate agora a previam.
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O. E. 727-1000 ex.-I. N.·U.E.E.=1982

(Diario da Republica n," 191, 1." serie, de 1981).

publique-se

Gabinete do Presidente da Republica, em Luanda,
7 de Agosto de 1981. - 0 Presidente da Republica,
Jose Eduardo dos Santos. .

./

ARTIGO 3.·

A presente lei e de aplicacao imediata e abrange os
casos pendentes.

Vista e aprovada pela Comissao Permanente da As
sembleia do Povo.

ARTIGO 2_·

1. Passa a nao ser admissivel a _concessao da liber
dade provisoria mediante caucao nos crimes a que
corresponde prisao maier de dois anos a oito anos.

2. Passa igualmente a nao ser admissivel a coo
cessao da Iiberdade provisoria:

a) Nos crimes de especulacso e outros delitos
antieconomicos e contra a saiide publica;

b) Nos crimes de dane involuntario com culpa
grave' cometldos no exercicio da conducao
a que se refere 0 0.0 2 do artigo 14.0 do
Decreto 0_0 231/79, de 16 de [ulho;

c) Nos crimes de peculato e nos de roubo c furto
no local de trabalho a que correspoode pen a
de prisao sl1lperior a urn ano.

't;A C·", - c ~D

2lt 01

pena de prisao ate dois anos, com ou sem multa
acessoria, sempre que 0 infractor for iPreso em
flagrante delito e 0 julgamento possa efectuar-se
nos oito dias subsequentes».

2. 0 reu sera apresentado em juizo imediatamente
ap6s a sua prisao e esta manter-se-a ate final do jul
gamento.
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